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Невтішні прогнози
Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують значне падіння реального ВВП 
України, різке зростання інфляц та поступове нівелювання дефіцитів платіжного балансу 
і сектору державного управління (СДУ) включно з Нафтогазом. Прогноз реалістичний, 
але надто консервативний
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 Факти тижня 
Паралельно із сепаратистським «рефе-
рендумом» на Луганщині й Донеччи-
ні відбулось опитування про приєднання 
до Дніпропетровської області.  
У ньому взяли участь 2,5 млн осіб

Кабмін ухвалив рі-
шення про випуск 
облігацій на суму 
$1 млрд під гаран-
тії США

Уряд тимчасово призупинив фі-
нансування капітальних витрат 
вітчизняної промисловості, щоб 
зберегти наявні соціальні про-
грами

сто. Але коли відкинути весь аб-
сурд, то виявиться, що все доволі 
прогнозовано й закономірно.

Донбас перетворився на роз-
мінну монету в чужій грі, й охо-
чих стати в ній переможцем чи 
принаймні накопичити певні бо-
нуси, на жаль, не бракує. Можна 
стверджувати, що паралельно 
відбувається ще й тестування (чи, 
якщо бажаєте, шліфування) но-
вих способів та методів ведення 
війни, і то цілком правильно. Але 
хай цим усе-таки займаються ті, 
кому охота копирсатись у методо-
логії ведення воєн. Нас цікавлять 
прагматичніші речі.

Федералізм, сепаратизм, «До-
нецька Республіка»... Можна ви-
гадати ще багато всіляких слів, 
пробуючи охарактеризувати хао-
тичні потуги місцевих кланів, які 
силкуються зберегти за собою аб-
солютну владу й здатність далі 
безкарно та безпечно грабувати 
цей збідований регіон. Утра-
тивши вплив на цілу країну, вони 
роблять усе можливе й немож-
ливе, щоб зафіксувати свій статус-
кво і принаймні заощадити час на 
перегрупування сил. Ситуація до-
сить схожа на постпомаранчеву. 
Щоправда, час не стоїть на місці й 
доводиться імпровізувати. А 
оскільки домовитись поки що ані 
з новою українською владою, ані 
із союзниками чи, може, покро-
вителями в Кремлі не вдається, то 
загалом прості розрахунки вихо-
дять із-під контролю. Ставка на 
те, що все піде як по маслу, не 
спрацьовує.

Який Донбас насправді по-
трібен нині Росії і якими інтере-
сами вона там керується, підки-
даючи дров у полум’я, зрозуміти 
неважко. Варто лишень прига-
дати всі останні геополітичні 
конфлікти, в яких брала участь 
ця «миролюбна» країна. 
Придністров’я, Абхазія, Пів-
денна Осетія – ось мета дружньої 
підтримки. Приєднувати до себе 
депресивний регіон Кремль 
точно не хоче. Це навіть не 
Крим, із яким уже почалися не-
абиякі проблеми. Це набагато 
гірше й безнадійніше. Втім, 

Автор:  
Роман МалкоЯ

ким буде майбутнє Дон-
басу, не знає, мабуть, ніхто. 
Навіть сценаристи влашто-
ваного там божевілля вже 

не уявляють кінцевого результату 
своєї творчості. Як і кожен пер-
форманс, початий за чітким пла-
ном, це дійство може перейти у 
що завгодно, урватися зненацька 
чи не закінчитись ніколи. І все-
таки завтрашній день шахтар-
ського краю промальовується.

Упродовж тисячоліть, до того 
як на цій благословенній землі 
з’явилися перші заводи й шахти, 
єдиними її господарями були 
дикі звірі, птахи, всеможливі хов-
рашки та гадина і, звичайно ж, 
кочовики, що зграями волочи-
лися, випасаючи стада й пуска-
ючи одне одному кров. Усе закін-
чилося з наступом прогресу. Без-
межні простори Дикого поля зне-
нацька перетворилися на одне гі-
гантське виробництво, степ заріс 
шахтарськими містами і став за-
людненішим, ніж будь-який ін-
ший клаптик української землі. 
Втім, усе може змінитися, адже 
орда повертається.

Карколомні 
перевтілення Донбасу

Дивні метаморфози, що від-
буваються нині з нашим патоло-
гічним сусідом, наштовхують на 
думку, що там відроджується на-
віть не СРСР чи Російська імперія, 
а справжня Орда. Проросійський 
дебош на Донбасі, влаштований 
зусиллями як місцевих, так і 
«братніх» кремлівських сил, безу-
мовно, наштовхує на думку, що 
йдеться про чергові геополітичні 
апетити з метою розширення від-
роджуваної імперії. Але все не зо-
всім так. Бо насправді Росії Дон-
бас не потрібен. Принаймні в 
тому вигляді, в якому він зараз, та 
і в будь-якому іншому – хіба що в 
образі Дикого поля, де господа-
рює вітер. Апетити Путіна гло-
бальніші. Насправді він не проти 
був би влаштувати схожий театр у 
цілій Україні, але, на щастя, мож-
ливості не завжди відповідають 
бажанням.

Що насправді коїться нині на 
Донбасі, досить важко зрозуміти з 
лавини брехні, яка заполонила ін-
формаційний простір. Хто і за що 
там воює, чого добивається й 
куди прагне, вичислити не про-

На Донбасі 
відбувається 

природний процес 
очищення: йде 

руйнування 
совкового й 

бандитського 
заповідника

4|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (340) 16–22.05.201

НА чАСі|тенденції тижня



У Севастополі про-
вели військовий па-
рад за участю Вла-
діміра Путіна

Газпром почав вимагати від 
України передоплату за газ. На-
фтогаз отримав від нього раху-
нок на $1,66 млрд як аванс за 
паливо на червень

отримати для себе підконтроль-
ний клаптик проблемної терито-
рії, який можна використову-
вати для чого завгодно, шанта-
жуючи й тероризуючи Київ і 
(будьмо відверті) весь цивілізо-
ваний світ, – це вже цікаво. Хо-
чете побачити путінське май-
буття Донбасу – поїдьте в Абха-
зію. І тоді настрій зміниться, як 
небезпідставно стверджує ко-
лишній грузинський президент 
Міхеїл Саакашвілі. А він знає, 
що каже. «Якщо дозволити Вла-
дімірові Путіну піти далі, то май-
бутнє Донецька – подивіться на 
Абхазію. Рай на землі був просто, 
який клімат! Однак із 800–900 
тис. людей, які там жили, офі-
ційно й неофіційно, залишилося 
менш ніж 100 тис. Там стоять ру-
їни не тому, що війна понищила: 
під час війни там три чи чотири 
будівлі розбомбили. Практично 
все зруйновано тому, що там ні-
чого не відбувається. Водопоста-
чання немає, охорони здоров’я 
немає, доходів немає. Це пер-
спектива Донбасу», – упевнений 
колишній лідер Грузії.

Розуміють це, схоже, й на са-
мому Донбасі, щоправда, не всі. 
Нинішній голова ОДА Сергій Та-
рута переконаний: перспектива 
регіону – тільки в Україні. На 
Донбас чекає катастрофа упро-
довж двох-трьох тижнів у разі ре-
ального відокремлення Доне-
цької області від держави. 
«Жодне підприємство Донбасу не 
зможе працювати в межах ізольо-
ваної території, не визнаної нія-
кими країнами, – каже він. – 
Коли вони два місяці не отрима-
ють зарплати, вони скажуть: ні-ні, 
ми хочемо назад в Україну».

Звичайно, долею своїх дон-
баських фанатів у Кремлі зовсім 
не переймаються, на кону гло-
бальніші проекти, а тому пер-
спектива стати ніким – це їхня 
особиста проблема. Хоча є в зга-
даної проблеми момент, який 
обов’язково вилізе боком і на-
тхненникам. Бо, як слушно за-
значив політолог Ігор Семиво-
лос, ті росіяни, які сьогодні зі 
зброєю в руках займаються теро-

ристичною діяльністю на Дон-
басі, в майбутньому становити-
муть серйозну проблему для са-
мої Росії. Але й на цьому все на-
вряд чи закінчиться. Поступове 
знелюднення Донбасу й пере-
творення його на дикий степ – 
ось реальна перспектива, якщо 
місцеві клани при підтримці 
Кремля зуміють стовідсотково 
утілити свої задуми щодо відтор-
гнення шахтарського краю від 
України.

Чи потрібен Україні Донбас – 
питання, на перший погляд, теж 
доволі неоднозначне. Мають 
певну логіку ті, що стверджують 
ніби клопотів від нього куди 
більше, ніж користі. І позбав-
лення того апендикса піде для 
країни тільки на користь. Що-
правда, логіка ця примітивна. 
Жодного зиску від каліцтва бути 
не може. Відітнути хворий орган 
лише тому, що немає бажання 
його лікувати, абсурдно. Так, про-
блем із Донбасом нині чимало, 
але то як мінімум наша земля і 
спроба віддавати її будь-кому на 
поталу лише підтвердить нашу 
неповноцінність. Хоч би як ци-
нічно це звучало, але нині на 
Донбасі відбувається цілком при-
родний і дуже корисний для 
України процес очищення. Три-
ває руйнування совкового й бан-
дитського заповідника, а тому 
першочергове завдання україн-
ців – не впадаючи в панічну істе-
рію, просто цьому допомогти.

На щастя, Донбас – це не 
лише українська проблема. Пер-
спектива появи ще однієї не-
контрольованої гарячої точки на 
території Європи не може не тур-
бувати й прагматиків із Брюсселя 
та Вашингтона. І хоча для них це 
лише зайвий головний біль, та 
все-таки настирливість, із якою 
вони намагаються втихомирити 
Росію і змусити нову українську 
владу бодай щось робити для ло-
калізації та владнання конфлікту, 
вказує на те, що в західних краї-
нах чудово розуміють усі його 
можливі сумні наслідки для й так 
поруйнованої світової системи 
безпеки. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

ВР ухвалила закони, необхідні для ви-
конання другого етапу плану лібералі-
зації візового режиму з ЄС. Вони, зокре-
ма, передбачають посилення відпові-
дальності за корупційні діяння

Окружний адміністративний суд Києва за-
боронив діяльність на території Украї-
ни проросійської партії «Русский блок». Є 
аналогічні ініціативи щодо КПУ, але на рівні 
судів цього питання ще не розглядали

ЛЕСЯ ОРОбЕЦЬ
зійшла з дистанції
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки в мери Києва, бо 
вона балотувалась водночас як 
самовисуванка й від партії. Сама 
Оробець має підозру, що таке рі-
шення ініційоване УДАРом Віта-
лія Кличка. Лідер цієї політсили 
теж претендує на посаду місько-
го голови

ВАЛЕРІЙ бОЛОТОВ
злочинець без кари
«Народний губернатор Луганської 
Республіки» без жодних перешкод 
зміг виїхати до Росії. Як виявилося, 
прикордонники не мали вказівок 
щодо його затримання

ОЛЕКСАНДР ЄФРЕМОВ
лояльний до сепаратистів
Лідер фракції ПР не вважає «рефе-
рендум» на Донбасі фарсом і від-
крито закликає «прислухатись» до 
сепаратистів 

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ-
МОЛОДШИЙ
розчарувався
Син екс-президента заочно вийшов 
із Партії регіонів, бо та, на його дум-
ку, виродилася

СЕРГІЙ бОЙКО
прилаштувався
Начальником міліції громадської безпеки ГУ МВС у Киє-
ві призначили підполковника, який під час розгону Євро-
майдану 30 листопада був началь-
ником відділу забезпечення масо-
вих заходів управління громадської 
безпеки в Києві. Про його участь 
у «встановленні правопорядку на 
Майдані» свідчив із трибуни ВР сам 
екс-генпрокурор Віктор Пшонка 

КАРЛ бІЛЬДТ
подякував
«Європа донедавна погано розумі-
ла предмет, коли йшлося про офшо-
ри та відмивання брудних грошей у її 
країнах. Проте Януковичу й Фірташе-
ві слід сказати спасибі», – заявив мі-
ністр закордонних справ Швеції
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Автор:  
Олесь 

Олексієнко

На друге коло?
Україна найближчим часом ризикує повернутися до моделі 
протистояння членів «однієї команди» за зразком 2005–2009 років, 
програми яких майже не відрізняються

П
опри сподівання на дру-
гий, чи то пак уже третій, 
шанс кардинально онови-
тися після Майдану-2014, 

країна поволі заходить на по-
вторне коло боротьби між чле-
нами колись єдиної «помаранче-
вої» команди. Фаворити ниніш-
ньої президентської кампанії 
майже з точністю відроджують 
табори «юліанців» та «вікторіан-
ців» (нині у вигляді «петріан-
ців»), які свого часу вже вели бо-
ротьбу на знищення між собою 
замість того, щоб реформувати й 
зміцнювати державу, за прези-
дентства Віктора Ющенка і 
прем’єрства Юлії Тимошенко.

Трійка лідерів президент-
ських перегонів уже тривалий час 
залишається незмінною. За да-
ними опитування соціологічної 

служби «Рейтинг», проведеного 
25–30 квітня, Петро Порошенко 
має підтримку 43,4% громадян, 
які збираються взяти участь у ви-
борах президента, Юлія Тимо-
шенко – 13,9%. За Сергія Тігіпка, 
Анатолія Гриценка та Михайла 
Добкіна готові проголосувати 
6,7%, 4,5% та 4,3% відповідно. 
Щоправда, між вихідними 6–8 
травня компанія GfK Ukraine про-
вела своє дослідження, резуль-
тати якого дуже відрізнялися від 
попередньої картини, зафіксова-
ної іншими провідними соціоло-
гічними центрами: рівень під-
тримки Тимошенко значно ниж-
чий, а Тігіпка – вищий. У резуль-
таті саме Сергій Леонідович, а не 
Юлія Володимирівна начебто має 
найвищий шанс вийти до другого 
туру з Петром Порошенком.

Ведучи мову про опитування 
GfK Ukraine, слід мати на увазі, 
що, по-перше, воно було тільки 
телефонним, а по-друге, резуль-
тати досліджень цієї компанії се-
ред усіх соціологічних служб 
України традиційно найбільше 
відрізнялися від кінцевого показ-
ника перегонів. Не останньою із 
причин тут, вочевидь, є нездат-
ність пропорційно охопити елек-
торат сіл та містечок, мешканці 
котрих, як відомо, становлять 
близько половини всіх виборців 
країни. Той факт, що рейтинг Ті-
гіпка вищий у великих та серед-
ніх містах, а Тимошенко саме в 
малих та в селах, не раз було фік-
совано під час розгорнутих соціо-
логічних досліджень і самих ви-
борів.

Хай там як, але шанс на ко-
рекцію найімовірнішої пари, що 
вийде до другого туру, залишає 
така обставина: наразі, за даними 
згаданого опитування Соціоло-
гічної служби «Рейтинг», тільки 
37% респондентів зазначили, що 
«цілком упевнені у власному ви-
борі», ще 33% тільки «загалом 
упевнені, але допускають зміну 
вибору» (найчіткіше свої електо-
ральні симпатії окреслюють при-
хильники Тимошенко та Поро-
шенка: по 54%). Крім того, 12% 
усіх опитаних усе ще не визначи-
лися із кандидатом.

Насторожують інші цифри. У 
разі другого туру між найімовір-
нішими учасниками – Петром 
Олексійовичем та Юлією Воло-
димирівною – лише 14% жителів 
Донбасу готові проголосувати за 
когось із них. Водночас дві тре-
тини заявляють, що просто не 
прийдуть тоді на дільниці, фак-
тично бойкотуючи другий тур, а 
ще 22% наразі в роздумах. Таких 
категоричних настроїв немає 
більше в жодному регіоні Укра-
їни. На «Близькому Сході» (Хар-
ківська, Дніпропетровська та За-
порізька області) у випадку зма-
гання між Порошенком і Тимо-

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (340) 16–22.05.2014

поліТИКА|вибори

ф
о

т
о

: p
h

l



шенко не збираються долучитися 
до всенародного волевиявлення 
лише 35%, на Півдні – 47%. Зайве 
пояснювати, що з погляду легіти-
мізації результату виборів на До-
неччині фактичний бойкот дру-
гого туру справді може створити 
поле для спекуляцій.

Попри поширену наразі ро-
сійську пропагандистську тезу 
щодо «монополізації влади в 
країні представниками Західної 
України», насправді всі основні 
претенденти на пост президента 
України є вихідцями з південно-
східних регіонів. Порошенко на-
родився на Одещині, Тимошенко 
– на Дніпропетровщині, з остан-
ньою пов’язана й доля Сергія Ті-
гіпка, уродженця Молдови, зайве 
уже й казати про харківського 
Михайла Добкіна.

ПРОГРАМИ:  
СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
Програми двох основних претен-
дентів бачаться досить привабли-
вими для широкого загалу, хоч і 
не адекватними обсягові повно-
важень, передбачених ниніш-
ньою Конституцією для глави 
держави.

Якщо Тимошенко не приховує 
«волі до влади» та намірів її кон-
центрації, звісно ж, «для зламу іс-
нуючої системи», то Порошенко 
переконує у зворотному. Мовляв, 
«стану гарантом збереження що-
йно відновленої парламентсько-
президентської форми прав-
ління… Не претендуватиму на по-
вноваження більші, ніж ті, на які 
ви мене оберете». Хоч люди, яким 
доводиться поспілкуватися з цим 
висуванцем, переконують: праг-
нення до абсолютної влади в 
нього принаймні не менше, ніж у 
Юлії Володимирівни.

Програма Тимошенко відзна-
чається виразнішою популіст-
ською складовою, що виявля-
ється навіть у суперечності розмі-
щених поряд пунктів зобов’язань. 
Наприклад, вона обіцяє продов-
ження мораторію на продаж сіль-
ськогосподарських ділянок із од-
ночасним забезпеченням можли-
вості збуту державі паїв за ринко-
вою ціною (якої просто не може 
існувати без ринку землі!), явно 
завищену річну орендну плату за 
сільськогосподарські наділи на 
рівні 10% їх ринкової вартості 
(знову ж таки без ринку, на якому 
вона визначалася б).

Передбачає програма канди-
датки й ліквідацію спеціальних 

пенсій та пільг для всіх високопо-
садовців, що, як відомо, заборо-
нено Конституцією для тих пенсі-
онерів, які їх уже отримують. 
Тимошенко обіцяє заборонити 
стягувати пеню за заборгованість 
із комунальних платежів, «поки 
істотно не підвищиться рівень 
життя громадян», що означатиме 
лише зростання безпідставних 
несплат, погіршення стану ЖКГ 
та розрахунків за газ, зростання 
навантаження на бюджети всіх 
рівнів і врешті породжуватиме 
ситуацію, коли дисципліновані 
пенсіонери й далі платитимуть за 
впевнених у своїй безкарності 
цілком платоспроможних сусідів.

Тим часом Петро Порошенко 
намагається демонстративно 
дистанціюватися від соціал-
популізму, із яким асоціюється 
його основна опонентка на вибо-
рах. Відзначаючи, що «усі полі-
тичні програми, які ви досі чи-
тали, були про манну небесну, 
але вона так і не випала», він за-
певняє, що, «звичайно, я за збіль-
шення зарплат, пенсій і стипен-
дій» тощо, але «на все це витра-
чатимемо гроші, щойно ми їх 
отримаємо, збудувавши нову еко-
номіку», тобто «колись». Водно-
час розмірковування у виборчій 
програмі Порошенка свідчать 
про сподівання перекласти відпо-
відальність за соціально-
економічну ситуацію в країні на 
уряд, до компетенції якого за ни-
нішньою редакцією Основного 
Закону й належить «управління 
економічними процесами». На-
томість президент як гарант Кон-
ституції, прав і свобод, на його 
думку, має обмежитися тим, щоб 
«створити умови» для соціальної 
справедливості й інноваційної 
економіки.

Одначе коли повірити Пет-
рові Олексійовичу, мовляв, йому 
не кортить мати більше повнова-
жень, то це означає, що разом зі 
своєю Адміністрацією він планує 
обрати роль сторонніх спостері-
гачів – експертів, які обмежува-
тимуться «оцінками та вказів-
ками» урядові, «відповідаль-
ному за управління економіч-
ними процесами», та парламен-
тові, який ухвалюватиме необ-
хідні закони. За аналогічний під-
хід свого часу різко критикували 
Віктора Ющенка тоді опозиційні 
регіонали, і в цьому їх підтриму-
вала більшість українського сус-
пільства, яка голосує за главу 
держави, котрий, на її думку, 

«має забезпечити» (і їй не цікаво 
як) упровадження повномасш-
табних перетворень, а не обмеж-
итися їх рекомендацією «пога-
ним» (нехай і без лапок) парла-
менту та уряду.

Відтак відповідальність, як і у 
випадку Ющенка, в масовій сві-
домості все одно дуже швидко 
ляже на особу президента, а його 
спроби критикувати уряд чи 
парламент «за нехлюйство», 
най імовірніше, тільки виклика-
тимуть глибоке розчарування че-
рез нові чвари, на думку більшості 
населення, «єдиної демократич-
ної проєвропейської команди», 
дискредитуватимуть самого По-
рошенка, а заодно й українську 
державність, підіграючи в такий 
спосіб проросійським силам та 
політиці Кремля, спрямованій 
на підпорядкування нашої кра-
їни загалом.

КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС
І Тимошенко, і Порошенко за лю-
страцію та очищення органів 
влади від корупціонерів, справед-
ливий суд і чесних правоохорон-
ців, зменшення податкового 
тиску на бізнес і демонополізацію 
економіки. Хоча табори обох по-
літиків формуються за принци-
пом залучення всіх можливих 
представників колишньої влади. 
В активному залученні кадрів 
групи Льовочкіна – Фірташа в ре-

гіонах не раз звинувачували По-
рошенка. «Батьківщина» в поре-
волюційному парламенті вже де-
монструвала спільні голосування 
з ПР без підтримки соратників по 
демократичній коаліції, а пред-
ставники «Свободи» навіть заки-
дають їй спроби спровокувати їх-
ній вихід із коаліції з метою нато-
мість узяти собі в партнери регіо-
налів. Серед олігархів Тимо-
шенко зараз видається бажані-
шим переможцем виборів для Рі-
ната Ахметова, у якого складна іс-
торія стосунків із Порошенком 
іще з часів членства у Партії регі-
онів. Годі вже й казати про Ігоря 
Коломойського, який активно на-
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ПРОГРАМИ ДВОх ОСНОВНИх 
ПРЕТЕНДЕНТІВ НЕ АДЕКВАТНІ 
ОбСЯГОВІ ПОВНОВАжЕНЬ, 
ПЕРЕДбАЧЕНИх НИНІШНЬОю 
КОНСТИТУЦІЄю ДЛЯ ГЛАВИ 
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Сергій 
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Анатолій 
Гриценко 
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Добкін 

За даними опитування
Соціологічної служби

«Рейтинг», проведеного
25–30 квітня

рощує вагу за правління одно-
партійців Юлії Володимирівни.

Але значно дужче в нинішніх 
обставинах війни з Москвою має 
насторожувати «російський слід». 
Так, Порошенка сьогодні активно 
звинувачують у залученні кадрів, 
пов’язаних не лише з Віктором 
Балогою чи Володимиром Литви-
ном, а й Андрієм Деркачем та 
Дмитром Фірташем. Останні двоє 
завжди були ключовими лобіс-
тами Кремля в Україні. Водночас 
Юлія Тимошенко має тради-
ційно добрі взаємини з людьми 
таких провідників російського 
впливу, як Віктор Медведчук та 
Андрій Клюєв, зокрема із пра-
вою рукою кума Путіна Несто-
ром Шуфричем та колишнім 
своїм основним порадником 
Андрієм Портновим. Крім того, 
як відомо, Олександр Турчинов 
під час найгарячіших сутичок 
на Майдані активно проводив 
переговори зі «смотрящим» Пу-
тіна в українському парламенті, 
бізнес-партнером Ріната Ахме-
това Вадимом Новинським. 
Саме до соратників Тимошенко 
виникало найбільше запитань і 
в перший місяць після пова-
лення Януковича у зв’язку з від-
сутністю адекватних дій, спря-
мованих на стримування росій-
ської агресії в Криму та на Дон-
басі.

А основним «свіжим» комп-
роматом проти команди Юлії 
Тимошенко наразі бачиться не-
щодавній інцидент у Одесі, де 
причетним до покривання банд 
сепаратистів та уникнення від-
повідальності міліцейським ке-
рівництвом називають набли-
женого до Юлії Володимирівни 
та Олександра Турчинова нар-
депа Олександра Дубового. У 
лобіюванні міліціонерів-
зрадників Дмитра Фучеджі та 
Олега Луцюка його звинуватив 
не лише екс-очільник області 
Володимир Немировський, а і 
Юрій Луценко. Водночас запи-
тання до Порошенка виника-
ють через відновлення роботи 
його підприємств у Росії та без-
перешкодне функціонування 
активів у окупованому остан-
ньою Криму. «Злі язики» 
схильні пояснювати це домов-
леностями із Фірташем, у чи-
єму лобіюванні путінських ін-
тересів після його чітко проро-
сійської позиції під час подій 
Євромайдану навряд чи хтось 
сумнівається.

У ПОЛОНІ НЕРІШУЧОСТІ
Схожі між собою і водночас да-
лекі від завдань консолідації 
української нації, подолання регі-
онального розколу також підходи 
обох кандидатів у гуманітарній 
сфері, зокрема в мовному пи-
танні. Так, Юлія Тимошенко 
прагне збереження формально-
ритуального статусу української 
як єдиної державної за офіційно 
затверджених російської та ін-
ших у «регіонах, де за це виступає 
більшість громадян». Як показав 
Тиждень (див. № 19/2014), 
така ситуація призвела б до поси-
лення русифікації україномов-
ного населення щонайменше в 
низці регіонів на Півдні та Сході. 
Лише «зберегти існуючий статус-
кво» у мовній сфері, тобто й від-
повідний закон у редакції Колес-
ніченка – Ківалова, обіцяє також 
Петро Порошенко.

Тобто жоден із цих двох «бан-
дерівських» кандидатів не гото-
вий уживати заходи ані для за-
хисту україномовного населення 
від русифікації в південних, схід-
них та частині центральних регіо-
нів, ані тим більше дбати про на-
буття українською статусу повно-
цінної державної, яка домінувала 
б у всіх сферах життя. До речі, за 
свідченням очевидців, і Тимо-
шенко, і Порошенко (не кажучи 
вже про членів їхніх сімей) в осо-
бистому та сімейному спілкуванні 
є російськомовними; українською 
вони послуговуються переважно 
на публіці або під час зустрічей із 

«потрібними» людьми.
І Порошенко, й Тимо-

шенко обіцяють поси-
лення обороноздатності 
країни та інтеграцію до 
ЄС, хоч обоє мовчать у 

своїх програмах про необхід-
ність членства у НАТО. Напри-
клад, найімовірніший перемо-
жець президентських перегонів 
Порошенко замість того, щоб 
активно переконувати суспіль-
ство у необхідності інтеграції до 
Альянсу (котра є безальтерна-
тивним способом гарантування 
безпеки в умовах перманентної 
російської загрози), виявляє 
лише готовність «іти за натов-
пом» і навіть рахуватися з вето 
проросійської п’ятої колони на 
Півдні та Сході. Мовляв, «коли 
в країні 70% буде за НАТО, По-
рошенко перший поведе, якщо 
30%, то ні, бо це можливий ри-
зик утратити Донецьку, Луган-
ську області, Харків чи Одесу».

Натомість обоє кандидатів 
пропонують сурогатні й абсо-
лютно недієві замінники у ви-
гляді аморфної «спільної полі-
тики європейської безпеки» 
(Тимошенко) чи посиленої мо-
дифікації Будапештського мемо-
рандуму (Порошенко). Обоє за 
подолання всіх елементів залеж-
ності України від Росії, почина-
ючи від енергетичної. І водночас 
обоє за дружні й партнерські рів-
ноправні відносини з «майбут-
ньою непутінською демократич-
ною Росією», яка навряд чи ко-
лись існуватиме.

І Тимошенко, і Порошенко 
обіцяють скасувати місцеві дер-
жавні адміністрації, передавши 
більшість їхніх функцій виконав-
чим комітетам рад. Зайве пояс-
нювати, що в нинішніх умовах 
це лише посилило б сепаратизм і 
обмежило б можливості цен-
тральної влади в подоланні без-
господарності на місцях. А роз-
рахунок, який, наприклад, про-
глядається у програмі Поро-
шенка (що це позбавить Києва 
відповідальності за місцеві про-
блеми), навряд чи виправда-
ється, оскільки свідомість лево-
вої частки громадян, особливо у 
південних та східних регіонах за-
лишається патерналістською. 
Вони й надалі покладатимуть 
вину за «безлад» у їхніх містах та 
селах на керівництво держави, 
неспроможне «навести лад». 
Місцева влада, ймовірно, піді-
граватиме таким настроям, ви-
користовуючи інформаційний 
вплив у регіонах, а Росія корис-
туватиметься ще більшою відтак 
«неспроможністю Української 
держави» для посилення потріб-
них їй настроїв. 
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Кандидат  
другої свіжості
На чому базується рейтинг цього вічного 
комсомольця, мабуть, не здатні пояснити ані ті, 
хто збирається за нього голосувати, ані він сам. 
Але факт залишається фактом: на виборах 
президента Сергій Тігіпко може обійти навіть 
Юлію Тимошенко

У
же вдруге Сергій Тігіпко 
вирішив спробувати свої 
сили в боротьбі за голо-
вне крісло країни. Пер-

ший раз його щастя перехопив 
Віктор Янукович, безумовний 
лідер усіх вітчизняних совків, а 
Тігіпкові довелося лягти під 
нього і навіть злити свою доволі 
розкручену «Сильну Україну». 
Нині ж Янукович утік, тому Сер-
гій Леонідович, зрозумівши 
важливість моменту, знову із за-
доволенням кинувся в бій, спо-
діваючись, вочевидь, перетягти 
на свій бік доволі пошарпаний 
електорат колишнього партай-
геносе. Особ ливих конкурентів 
на цій ниві в нього нині немає. 
Офіційний кандидат від регіо-
налів Михайло Добкін на-
справді зовсім не кандидат, а та-
кий собі персонаж для анекдо-
тів, решта колишніх узагалі 
лише займають місце. Тому є всі 
шанси достукатись до  
сердець усіх зраджених, які так 
щиро вірили в муд рість Партії 
регіонів, і, коли пощастить, пе-
ретягти їх під свою ковдру. 

Адже потенціал Сергій Леоні-
дович і справді має, щоправда, 
специфічний та пустопорожній, 
але іншого в цій ситуації й не по-
трібно. У нього є міцні м’язи, що 
запам’яталися з минулої вибор-
чої кампанії, сякий-такий імідж 
зі шлейфом «знаменитого ре-
форматора й успішного бізнес-
мена», ну й завжди мила вуху ри-
торика. Бізнесмен знає, чим при-
вабити покупця і як похвалити 
свій товар. Є, щоправда, і один 

суттєвий мінус: Тігіпко неризико-
вий хлопець. Він занадто сильно 
та довго любить зважувати свої 
кроки, коли знає, що є ризик, не 
вв’язуватиметься в гру або 
зникне. Втік після поразки Яну-
ковича під час Помаранчевої і 
знову втік, коли відчув, що земля 
горить під ногами влади під час 
Євромайдану. Хоча насправді все 
це не надто важливо для Сергія 
Леонідовича, бо феномен живу-
чості, який важко пояснити здо-
ровим глуздом виборця, таки ві-
діграє в його політичній кар’єрі 
ключову роль. Стара комсомоль-
ська школа, що тут скажеш.  

Навіть сьогодні, коли все, 
здавалося б, мало змінитися, бо 
українці здебільшого вже не такі 
наївні, як були ще рік тому, і ба-
гато чого навчилися розуміти, 
спостерігаючи за кандидатом у 
президенти та заглиблюючись у 
його заяви чи одкровення, до-
волі важко виділити в його світо-
глядних позиціях бодай щось, у 
що він сам щиро вірив би, про-
понуючи людям себе як лідера 
Нації або, коли хочете, успіш-
ного антикризового менеджера. 
Слів багато, заяви продумані та 
близькі до ідеалу, бо каже те, що 
хочуть почути, тільки віри їм не 
ймеш – сухо, цинічно. Звичайно, 
політики не мають потреби бути 
щирими, це не передбачено ста-
тусом, але хоча б видимість спів-
переживання демонструвати не 
завадило б.

Навіщо Сергієві Леонідовичу 
нині вв’язуватися в боротьбу за 
крісло президента, питання ри-
торичне. Нічого нового запропо-
нувати він не може і не хоче, а 
розгрібати авгієві стайні ба-
нально нездатний. Але і втра-
тити свій шанс, як видно, йому 
також гонор не дозволяє, бо бути 
на другорядних ролях, коли на-
віть нікому не відомі вискочки 
роблять карколомну кар’єру, не-
припустимо. Звісно, на кар’єру 
Тігіпкові гріх жалітися. Хлоп-
чина з молдавського села, який 
без особливих зусиль вибився в 
мультимільйонери і став міні-
стром, двічі побув у кріслі віце-
прем’єра та головою Нацбанку, 
аж ніяк не лузер. Але стати пре-
зидентом – це таки недосяжна 
мрія. Бо поганий той солдат, що 
не мріє бути генералом. 

Доволі сумнівно, чи може Ті-
гіпко чимось насправді нині бути 
корисним для України, поспри-
яти виходу її з кризи та забезпе-
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чити процвітання. Зважаючи на 
його бачення ситуації, найбільше, 
на що він здатен, – це відіграти 
роль консерванта совка і ще при-
наймні на кілька років заморо-
зити той поступ, якого нині так 
потребує країна. Хай не вводять в 
оману його заяви про реформи та 
економічний розвиток. Усе це 
вже було і не раз. Що він міг зро-
бити на тій ниві, вже зробив. Обі-
ймані раніше посади давали чу-
дові можливості для втілення 
ідей, тільки от втілювати їх Ті-
гіпко ніколи й не збирався. Одне 
діло розмахувати програмами, 
йдучи на вибори, роздавати на-
ліво й направо солодкі обіцянки, 
інше – сидячи в кріслі чинов-
ника, крок за кроком їх викону-
вати. Чомусь видається, що і ни-
нішні свої обіцянки, гіпотетично 
ставши президентом, колишній 
комсомолець таки не втілить у 
життя. І не тому, що не під силу, а 
тому що нічого нового не пропо-
нує й запропонувати не може. 
Гравець системи, яка його наро-
дила, він нізащо не погодиться 
прийняти нові правила, які вима-
гає ситуація. Погодитися на зміни 
означає піти проти свого я. 

«Влада повинна почути нині 
Схід, – каже з розумним вигля-
дом Тігіпко, – внести російську 
другою державною до Конститу-
ції, провести децентралізацію». 
Люди на Сході, мовляв, вимага-
ють права самим вирішувати 
свою долю, вибирати керівників 
і витрачати зароблені гроші на 
свої потреби. Кредити слід спря-
мовувати не на проїдання, а на 
будівництво доріг, провести до-
строкові вибори всіх законодав-
чих органів на всіх рівнях і роз-
пустити будь-які незаконні 
збройні формування незалежно 
від їхньої територіальної та полі-
тичної належності. 

Програма чудова, чи не так, 
але чого в ній насправді більше: 
прагматизму і реалізму чи все-
таки популізму, який для 
реформатора-економіста вкрай 
неприпустимий? Видається чо-
мусь, що таки останнього. Ще не 
так давно, років п’ять тому, Сер-
гій Леонідович був палким при-
хильником посилення ролі орга-
нів центральної влади, зокрема 
президента. Йому навіть на 
думку не спадала можливість на-
ділення більшими повноважен-
нями регіонів, не кажучи про все-
народні вибори голів облдерж-
адміністрацій. Нині він вимагає 

від влади почути Схід, бо йому, 
мовляв, є що сказати, там нако-
пичилося безліч проблем. Але 
навіщо лукавити? Чи не пред-
ставники цього регіону, поміж 
яких затесався і сам Тігіпко, про-
тягом останніх років мали абсо-
лютну владу в країні, та й увесь 
час незалежності загалом. 

Чи не в їхніх руках були всі 
можливості перетворити цей 
проблемний край на рай на 
Землі? Чи не туди вони роками 
спрямовували бездонні потоки 
грошей, відібрані в інших регіо-
нів, які розчинялися в кишенях 
місцевих еліт? Та і як же, 
нареш ті, «почую кожного» з вуст 
колишнього партайгеносе Ті-
гіпка? Адже був час і почути, і 
навіть допомогти. Чому вихідці з 
Донбасу, яких хіба що не при-
значали керувати туалетами по 
всій країні, за весь час так і не 
змогли подбати про свою малу 
батьківщину? Чому ж не буду-
вали дороги і мости, не модерні-
зували заводи, чому закривали 
шахти, лікарні, школи і цілі ве-
ликі регіони вганяли в депресію? 
Чи, може, це робили націона-
лісти зі Львова чи Тернополя? 

З якої такої біди мешканці 
Донбасу раптом відчули себе 
упослідженими і так боляче 
стали переживати мовні пи-
тання? Хтось зненацька відібрав 
у них можливість говорити ро-
сійською чи вони зазнали на 
цьому ґрунті переслідувань? 

Тігіпко каже, що треба роз-
зброїти незаконні формування. 
Але якраз ані в Центрі, ані на 
Заході їх нині немає. Їх як гри-
бів після дощу наплодилося саме 
на Сході, на тому самому, який 
вимагає бути почутим і де є ре-
альна загроза розколу країни, 
гинуть люди й вештається сила-
силенна російських терористів. 

До болю знайомі більшість 
пунктів програми кандидата у 
президенти Сергія Тігіпка. Вони 
так близько перегукуються з ви-
могами терористів зі Слов’янська 
чи Краматорська і так добре ко-
піюють висловлювання росій-
ського президента Путіна, що 
ненароком може здатися, ніби 
писані однією рукою і зовсім не в 
столиці України. Може, все ж 
таки варто змінити радників і 
піар ників, бо навіть на тлі реаль-
ної війни з Росією і далі бути 
яскравим адептом добросусід-
ських відносин із нею якось не 
сприяє зростанню рейтингу.

Насправді проблеми Тігіпка, 
як, зрештою, й більшості тих, хто 
нині претендує на роль лідерів на-
ції, навіть не в зашкарублості мис-
лення і невмінні оцінити реальну 
ситуацію, а в більш світоглядних 
питаннях. Брак відчуття належ-
ності до власного народу – ось 
ключовий момент, що гальмує 
адекватне розуміння його потреб і 
шляхів їх вирішення. За всього 
свого гігантського управлінського 
досвіду Тігіпко і іже з ним, будучи 
продуктами совєцької системи, 
так і не змогли зрозуміти всю гли-
бинність проблеми звільненого 
від багатовікового рабства народу. 
Не лише в економіці щастя і не в 
дорогах, хоча і те, і те, безумовно, 
вкрай важливе. Люди на Майдані 
гинули не за можливість дешевше 
купувати ковбасні вироби і стояли 
місяцями на морозі не за якість 
міфічні економічні показники. 
Вони вмирали за свободу, право 
самим вирішувати свою долю, за 
те, щоб нарешті перестали їм бре-
хати, грабувати їх і використову-
вати в чужих іграх та авантюрах.

Нині українці і на Заході, і на 
Сході насправді потребують 
зміни системи влади, очищення 
її від баласту та встановлення 
чітких правил співжиття. Вони 
тільки тепер починають витрав-
лювати із себе раба, позбуваю-
чись совковості й стаючи віль-
ними. І саме в цьому їм потрібно 
не те щоб допомогти, а не зава-
жати. А якою мовою їм гово-
рити, люди вирішать самі. 

РЕЙТИНГИ ПІДТРИМКИ УКРАїНЦЯМИ КАНДИДАТА  
В ПРЕЗИДЕНТИ СЕРГІЯ ТІГІПКА
2010
На виборах президента 2010 року в першому турі за 
Сергія Тігіпка було віддано 13,06% голосів.
2014
За даними дослідження, проведеного Центром Разум-
кова та Соціологічною групою «Рейтинг», підтримка 
Сергія Тігіпка на початок квітня 2014 року становила 
8,8%. У середині квітня, за даними Комітету виборців 
України, його прихильників було 7,4%, а на початок 
травня, згідно з дослідженням Центру Разумкова, охо-
чих проголосувати на виборах президента України за 
кандидата Сергія Тігіпка лише 6,7%.

СТАТКИ СЕРГІЯ ТІГІПКА 
За даними ЗМІ, на 2007 рік статки Сергія Тігіпка стано-
вили $780 млн.
У лютому 2008-го журнал «Фокус» оцінив його активи в 
$900 млн, а вже в травні 2008-го, за даними журналу 
«Корреспондент», вони сягали $1,64 млрд.
У 2010 році «Корреспондент» приписував Тігіпкові 
тільки $566 млн, у 2011-му – $535 млн і в 2012-му – 
$785 млн.
За даними «Фокуса», на кінець 2012 року Сергій Тігіпко 
мав $856,2 млн, за даними Forbes – $1,2 млрд.
На сьогодні статки Тігіпка Forbes оцінює в $1,2 млрд.

ПОЛІТИЧНІ 
ВПОДОбАННЯ 
СЕРГІЯ ТІГІПКА:
1984–1991 – 
ЛКСМУ;
2000–2009 – 
«Трудова  
Україна»; 
2009–2012 – 
«Сильна  
Україна»; 
2012–2014 – 
Партія регіонів, 
2014 – новий 
політичний 
проект
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Отець Павло 
отримав пози-

тивне рішен-
ня суду завдя-

ки цілодобо-
вій волонтер-
ській допомо-

зі юриста Єв-
ропейської ар-

бітражної па-
лати Тетяни 
Трайно. Але 

такі випадки 
унікальні: за-
галом техно-

логії відсіву са-
мовисуван-

ців працюють 
ефективно

Sancta 
simplicitas
Київські вибори, реєстрація: 
керований бардак

б
ез цілковитої автоматиза-
ції виборчий процес що-
далі більше втрачає сенс. 
Зміна складу комісій ні-

чого не поліпшила. У них панує 
такий «людський фактор», поса-
дові особи демонструють таке іг-
норування норм закону та слов-
никових визначень, а в суді коле-
гії з одного й того самого при-
воду ухвалюють настільки від-
мінні рішення, що навіть кияни 
з резонансними «майданів-
ськими» іменами відлітають 
геть як тріски. «Нова демокра-
тія» в дії?..

Як дізнатися всю правду про 
нашу систему виборів? А легко! 
Спільна для групи «помірно 
правих» аналітиків та ще й пу-
блічно редагована платформа іс-
нує від 2012-го. Основні про-
блеми міста й виборчого округу 
мені, киянину віком за 50, відомі 
як нікому. Виборчі комісії щойно 
наче пережили ротацію. Тож 
процес обіцяв нечувану демо-
кратичність...

Так, 25 квітня виникла у сто-
лиці нова «неформальна сила», 
що об’єднала понад десяток 
киян – претендентів на канди-
датство у мажоритарних одно-
мандатних округах.

Група вийшла цікава. Тут 
Андрій Лагутін, рекордсмен Єв-
ропи та світу з різних видів дай-
вінгу, що організував вилов із 
крижаної води «Межигір’я» зна-
менитого фінансового архіву. 
Юрист Євромайдану Юрій Нікі-
тін. Президент Всеукраїнського 
об’єднання морських піхотинців 
полковник Володимир Воло-
шин. Командир «десантної» 
сот ні полковник у відставці Сер-
гій Ткаченко. Активний праців-
ник медичної частини Майдану, 
психолог Євген Бєлоножко. Го-
лова ГО «Спільна країна» Ольга 
Валєєва. Заступник сотника, фа-
хівець із програмного менедж-

менту Микола Бабій. Разом – по-
над десять. Жодного – без вищої 
освіти. Люди абсолютно різні, 
але тим і цікаві!

Тож, домовившися, скачуємо 
«збірник примірних зразків і 
форм виборчої документації» із 
сайта ЦВК, розпочинаємо про-
цес реєстрації.

Передусім я завітав до 
окружної виборчої комісії, про-
сто під моїм будинком на Обо-
лоні.

«У вас є набір реєстраційних 
документів?» – «Ні». – «Куди 
звертатися?» – «Не знаю». – 
«Який сайт тервиборчкому?» – 
«Не знаю». – «Ну хоч адреса…» – 
«Та наче на Хрещатику, 18, у ме-
рії... Зрозумійте, ми ж іншим за-
ймаємось!»

Зрозумів. Вийшов, як і зай-
шов, через заставлені стільцями 
й лавами кімнати, звернувся до 
Google та до провайдера теле-
фонного зв’язку.

На сайті ЦВК – жодних явно 
видимих координат. На сторінці 
міськвиборчкому – стара адреса. 
За годину порпання в лінках і те-
лефонах знайомих депутатів 
з’ясовую: «Начебто на Суворова, 
15, бо мерію блоковано». Кален-
дарний план та якісь форми до-
кументів знаходжу на порталі 
Центральної виборчої комісії.

Перша пастка, яку відразу не 
помічаєш: точної форми реє-
страційної заяви для участі в по-
зачергових київських виборах за 
одномандатним мажоритарним 
округом просто немає. У zip-
архіві «odnomandatnyi» – що за-
вгодно, крім її точного форму-
лювання. Є, скажімо, таке: «Зра-
зок заяви особи щодо самовису-
вання на посаду селищного, 
сільського голови»; зразок заяви 
особи щодо самовисування кан-
дидатом у депутати в одноман-
датному виборчому окрузі з ви-
борів депутатів селищної, сіль-
ської ради» – без усяких там 
«протоколів зборів». І не вка-
зано, що «примірний». Удача! «Я 
(прізвище, ім’я, по батькові) за-
являю про самовисування та 
прошу зареєструвати мене кан-
дидатом у депутати в одноман-
датному виборчому окрузі № 
____ з виборів депутатів...», за-
значено в тексті. Джерело – сайт 
ЦВК, розділ «Місцеві вибори».

Проблеми поки що ніхто з 
нас не помічає: sancta 
simplicitas...

...866 грн збору сплачено, до-
кументи роздруковано.

Суворова, 15, Печерська ад-
міністрація. На третьому по-
версі, біля кабінету 313, у погано 
освітленому коридорі туляться, 

Автор: 
юрій 

Радченко
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ПОГЛЯД
Андрій Лагутін, сотник «підводної» сотні,  
професійний дайвер:

– Реєстрація моїх документів за-
йняла півтори хвилини. Хоча чекав 
її годин із вісім, адже був у черзі 
250-м.
Чому так довго? Бо чимало хто за-
повнював документи на місці, 
члени комісії буквально диктували, 
що писати. У мене перевірили 
тільки наявність документів та опис 

і сказали, що все чудово.
Лише 5 травня отримав рішення про відмову в реєстра-
ції. Того самого дня подав позов до суду, 6 травня дістав 
«відбій» (нечітко вказано, що вимагаю від виборчкому). 
6-го ж таки написав уточнену позовну заяву, а 7-го 
вранці знову отримав ухвалу про відмову в прова-
дженні.
Тоді ж таки з допомогою юриста суду подав третю, уточ-
нену, заяву, при цьому він радив мені закреслити слово 
«уточнена». Отже, її зареєстрували під новим номером.
Це і стало причиною поразки. 8 травня суд видав мені 
ухвалу «про залишення позовної заяви без розгляду» у 
зв’язку із «пропуском строку звернення». До речі, той 
термін був визначений судом не від дати отримання 
мною відмови тервиборчкому (5 травня!), а від моменту 
надсилання відмови з тервиборчкому звичайною пош-
тою у святкові дні...
Так бути не повинно. Це свідоме виключення людей із 
виборчого процесу. Імовірно, тим, хто оформлював до-
кументи під диктовку, вкрай невигідна будь-яка конку-
ренція на округах.
Що ж, іще одне лобове зіткнення з тотальною бюрокра-
тією. Та ми ще переможемо!

мов у бляшанці шпроти, «само-
висуванці». На стіні приліплено 
перелік документів та покрес-
лену вздовж і впоперек синьою 
авторучкою заяву. При такому 
освітленні й натовпі розібрати 
щось украй важко. Хлопець біля 
дверей веде список: перед тими, 
хто надійшов, не менш ніж по 
100–150, а то й за 200 людей. 
Черга ледь просувається, хоча 
тих, хто запізнився, пропуска-
ють. Люди поводяться здебіль-
шого культурно й трохи скеп-
тично: хто не читає з екранів, 
стиха обговорює невеселі полі-
тичні новини. «Чули гасло вибо-
рів? Від кожного киянина – по 
депутату!» – каже хтось. Стри-
мано сміються.

Нарешті той змарнілий юнак 
вигукує і моє прізвище. Заходжу. 
У невеликій кімнаті – зо шість 
«приймальних місць». Запо-
внюю виданий опис документів 
(цінна річ для суду, не вказана в 
жодних інструкціях!), поки ма-
дам навскоси проглядає папери. 
«Це залиште собі на згадку!» – 
кидає зневажливо, повертаючи 
програму. Чудасія, та добре, хоч 
не в обличчя: ще день тому до-
свідчений депутат минулого 
скликання розповідав, що «без 
програми ніяк». Але лазерний 
диск чомусь бере. А поряд зі 
мною якійсь добродій заповнює 
чисті бланки документів просто 
під диктовку працівника комісії, 
аж кінчик язика вистромив... Не 
встигаю здивуватись, як прийом 
документів особисто в мене за-
кінчується.

Старанно занотовую на дру-
гому примірнику опису контакт-
ний телефон. Нарешті маю вхід-
ний номер. Усе.

Згідно з нормами закону ви-
борчком повинен повідомити 
мене про результати не пізніше 
ніж наступного числа після дати 
ухвалення рішення. Марно че-
каю всі свята, подекуди набира-
ючи 280-05-19: телефон мовчить 
або зайнятий. Аж після свят, 5 
травня, особисто, вистоявши 
нову чергу спантеличених бра-
ком будь-якої інформації пре-
тендентів на кандидатське по-
свідчення, дістаю відмову, бо в 
автобіографії не вказано партій-
ності (а я таки принципово без-
партійна людина). Загалом у на-
шій групі зареєстрували чоти-
рьох із десяти. Звертаюся до 
«чинного законодавства»: відпо-
відно до ч. 12 ст. 40 та ч. 6 ст. 41 

закону «помилки і неточності, 
виявлені в поданих кандида-
тами на реєстрацію документах, 
підлягають виправленню і не є 
підставою для відмови в реє-
страції кандидата в депутати»...

У коридорі за мною мнуться 
кілька десятків таких самих 
«відмовників». Хтось теж не за-
значив партійності, хтось – но-
мера телефона, хтось не надпи-
сав у заяві над «одномандат-
ний» слово «мажоритарний», 
хоча запропонована самим ви-
борчкомом форма його не міс-
тить. Тут-таки мені розпачливо 
розповідають, що одні, хто не 
додав «мажоритарний», зареє-
стровані, а інші – ні. І що відхи-
лених претендентів як мінімум 
кількасот.

Розуміючи історичну відпо-
відальність, мало не з боєм про-
риваюся до кабінету голови ко-
місії Василя Городиського, щоб 
почути його коментарі до ситуа-
ції. Жіночка переді мною голо-
сно розповідає про «шість дітей» 
та про те, що «приведе сюди за-
раз сотню». Хвилин за 10 її порив 
згасає: на «сотні» господар кабі-
нету не реагує. За відвідувачкою 
хряскають двері, і в мене 
з’являється шанс. Далі відбува-
ється ще фантастичніший, ніж 
на окрузі, діалог.

«Просив би прокоментувати 
рішення виборчої комісії у світлі 
тих параграфів закону, що регла-
ментують виправлення. Я не 
вказав партійності». – «Знаєте, я 
за вас не проголосував би!..» – 
«Дякую, але я не про те запитав. 
Я посилаюся на ч. 6 ст. 41 закону. 
На що посилаєтеся ви?» – «Ви не 
подали біографії!» – «А що ж я 
подав?» – «Без даних про пар-
тійність це не біографія! З по-
гляду закону не подали!» – «Як 
ви трактуєте можливості ви-
правлення згідно з ч. 6 ст. 41 за-
кону?» – «Спитайте в юриста... 
Мене лише 17 квітня призна-
чили! Я провів колосальну ро-
боту! У нас працює комісія! Я чо-
тири ночі не сплю!..» – останні 
розпачливі ламентації голова 
комісії промовляє вже на ходу, 
м’яко виштовхуючи мене з кабі-
нету.

Аж надвечір пошта розкла-
дає у скриньки копію офіційної 
відмови. На штемпелі так само 5 
травня. У нас залишається одна 
доба (!) на шість позовів щодо 
оскарження бездіяльності Київ-
ського тервиборчкому.

Скласти судовий позов із пер-
шої спроби, якщо ви не юрист, 
марна справа. Ви викладатимете 
проблему з погляду логіки й ви-
магатимете захисту власних кон-
ституційних прав, але це непра-
вильно. Діють лише кілька чіт-
ких визначень, наведених у Ко-
дексі адміністративного судо-
чинства. Замініть якесь синоні-
мом – і документ вам повернуть, 
не розглянувши. Команда без 
юриста діє за методом «подача – 
відмова – виправлення – по-
дача». На кожного виходить від 
дві-три ітерації, хоч суть справи і 
є гранично зрозумілою з наведе-
них у позові статей виборчого за-
конодавства.

«А чому не можна було роз-
містити електронні форми на 
сайті чи надати паперову ма-
трицю позову?!» – питає мене 
сивий полковник. Стенаю пле-
чима. Він повертається і йде шу-
кати банк для сплати судового 
збору: плюс 73,08 грн до канди-
датської застави.

Єдина втіха виборчих судо-
вих процесів – їх не треба чекати 
півроку, як зазвичай інші. На-
ступного дня мою справу при-
значено на 14:30, але колегія суд-
дів з’являється на годину піз-
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ніше. Представника виборчкому 
немає і не буде. Розміреним ре-
читативом головуючий суддя за-
читує матеріали справи, ціка-
виться, чи маю доповнення, і 
судді подаються в дорадчу кім-
нату. Ще 40 хв – і є результат: 
відмова у задоволенні позову, 
але тепер уже з офіційним зазна-
ченням, що документ, який не 
містить даних про партійність, 
«...не є автобіографією в розу-
мінні... закону України».

Виходжу із суду й бачу одну з 
легенд Майдану – отця Павла 
(Добрянського), він у чудовому 
настрої. Згадую, що і в нього 
була помилка: не вказав номера 
телефона, як сам висловився, «із 
принципових міркувань». Роз-
дивляюся рішення його судової 
колегії, і очі мої потроху вила-
зять на лоба: виявляється, що 
автобіографія без даних про пар-
тійність «не є автобіографією», а 
от без номера телефона такою 
залишається. Хоч і ті, і ті дані ра-
зом указані як необхідні згідно з 
пунктом 5 ст. 38 Закону «Про ви-
бори...».

Поки обговорюємо преце-
дент, із суду виходять іще двоє 
громадських активістів. Одному 
в позові відмовлено, а другому з 
посиланням на норми й прак-
тику європейського права у по-
станову вписано «визнати про-
типравною та скасувати поста-
нову Київської міської виборчої 
комісії». Обом – з одного й са-
мого питання: неточності в біо-
графії.

(У трактуванні Київського 
тервиборчкому та окружного 
адміністративного суду столиці 
матеріальний об’єкт «автобіо-
графія» існує, якщо має один 
зміст, і безслідно щезає, якщо 
трохи інший або якусь неточ-
ність. А сама територіальна ви-
борча комісія спочатку вручає 
офіційну копію опису докумен-
тів, де чітко зазначено факт пе-
редачі відповідного матеріаль-
ного об’єкта, а потім офіційно ж 
таки заперечує його існу-
вання...)

Цей підхід, попри яскраву зо-
внішню інноваційність, вида-
ється мені небезпечним. Якщо 
логічно поширювати його на 
інші об’єкти матеріального та 
цивільного права, то будинок без 
таблички з номером – це не бу-
динок, а людина без пальця не 
людина, і відповідно щодо них 
не діють жодні правові норми й 

жодні, навіть конституційні, 
права та гарантії... Знову лізу в 
інтернет: на апеляцію дається 
два дні.

Команда тим часом потроху 
розсипається. Хтось начхав на іді-
отські перепони й подався садити 
городину, хтось не зміг достоту 
(або вчасно!) оформити доку-
мент, а в когось і «просто руки 
опускаються», як у відомому тек-
сті наших неокласиків... Бюро-
кратія працює, кількість кандида-
тів стрімко зменшується, незва-
жаючи ані на погони, ані за за-
слуги, ані (що найпарадоксаль-
ніше!) навіть на якість програм.

Ті, хто вистояв, ці кілька діб 
практично не сплять: оформ-
лення позовних заяв, звичай-
них і уточнених, а також апеля-
ційних скарг займає час. Ви по-
винні не лише все те сформулю-
вати чітко в межах закону, а й 
роздрукувати в кількох копіях, 
подати, засвідчити, отримати 
необхідні відмітки, сплатити 
збір... Тому, якщо у вас біля тер-
виборчкому немає потужного 
офісу з кількома секретарями, 
комп’ю те ра ми та принтерами 
або якщо вас не супроводжують 
кілька юристів, то справа прак-
тично нездійсненна.

Та ми не здаємося. Мій офіс 
за чотири квартали від терви-
борчкому працює цілодобово. 
За день іще двох членів групи 
поновлює у правах на канди-
датський мандат суд першої ін-
станції, а 11 травня Київський 
окружний апеляційний – вино-
сить майже історичне рішення: 
«У зв’язку з тим, що партійність 
– це приналежність особи до 
певної політичної партії, а по-
зивач є безпартійним, колегія 
суддів Київського апеляцій-
ного адміністративного суду ді-
йшла вис нов ку, що ним право-
мірно не зазначені в автобіо-
графії дані про партійність».

ПРОбЛЕМИ В СИСТЕМІ 
Багато хто з аналітиків вважає, 
що основні проблеми в системі 
виборів з’являються на стадії 
підрахунку голосів. Коли «го-
рять» сервери, які згодом 
виявля ються ноутбуками; коли 
звідкілясь беруться пусті про-
токоли, підписані членами ви-
борчих комісій, чи коли бюле-
тень із «шістьма ступенями по-
ліграфічного захисту» опиня-
ється раптом у жахітті темної 
кімнати...

Sаncta simplicitas! Свята 
простота! Складнощі виника-
ють відразу, на першому-таки 
етапі – реєстрації. Неавтомати-
зована, базована на слабких 
людях система працювала, пра-
цює і працюватиме лише на 
знищення, відсіювання, змен-
шення абсолютно безвідносно 
до вашої програми, ваших про-
позицій.

Наші електоральні пере-
гони – це не вибір кращих ре-
цептів вирішення проблем, 
ліпших думок, політиків або 
програм. Це суцільний «люд-
ський фактор», змагання бю-
рократії та «виборчих техноло-
гій».

А доки замість змісту існува-
тиме все перелічене, доки виз-
нання наявності матеріального 
об’єкта залежатиме від його ха-
рактеру, можна вважати, що ви-
борів у державі насправді немає.

Або що вони є лише номі-
нально.

Як вибір чогось, що точно зі 
змістом не пов’язане... 

ПОГЛЯД
Ольга Валєєва, голова ГО «Спільна країна»:

– Документи готувала ретельно, пе-
ревіряла на кожному кроці. Ще 26 
квітня намагалась переглянути за-
повнені папери у члена комісії, та 
мені доволі грубо пояснили, що на 
консультації розраховувати не 
варто.
Заяву роздрукувала просто із сайта 
ЦВК: там не було слова «мажори-

тарний», але ж це офіційна форма заяви, і член комісії, 
що приймав папери, не сказав ні слова...
Документи подала 29 квітня. 30-го телефон не відпові-
дав або було зайнято. 1, 2, 3, 4 травня особисто прихо-
дила до комісії: мого імені не знайшлось ані у списках 
відмови, ані серед зареєстрованих: «Ваша справа роз-
глядається».
Аж надвечір 5 травня змусила голову комісії особисто 
зайнятися моїм питанням. О 21:05 з’ясувалося, що ви-
борчком відмовив у реєстрації, бо у бланку заяви немає 
слова «мажоритарний». Відмову внесли в комп’ютер 
комісії, але не відправили й навіть не роздрукували! 
Мого прізвища не виявилось навіть у списку розсилки!
Вважаю це неподобством. Члени комісії не лише отри-
мують зарплату з наших податків: кожен із претендентів 
на депутатство ще й вносить чималу заставу. То хіба 
член комісії не зобов’язаний відпрацювати ці гроші, де-
тально перевіривши принаймні реєстраційні доку-
менти? Чи, може, 866 грн не вистачає, щоб відправити 
тригривневий рекомендований лист?.. Або щоб ви-
класти на сайті коректні форми заяви, без помилок 
самої-таки виборчої комісії?!
Отже, я отримала ухвалу лише 5 травня о 21:05. За-
мість 2-го.
Результат: суд відмовив у провадженні справи, посила-
ючись на відсутність процедури продовження терміну 
подання, а інше провадження я відкрити не встигла. До 
речі, станом на 11 травня офіційна відмова виборчкому 
поштою мені так і не надійшла.

За інформацією 
Тижня, голову 

київського 
тервиборчкому 

Городиського 
звільнено «за 

бездіяльність».  
На жаль, це вже  

не додасть 
легітимності 

виборам.  
Так, станом на 

14.05 наш 
кореспондент все 

ще не може 
добитися 

виконання 
тервиборчкомом 

рішення суду
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Росія: стрімголов  
від свободи
Ані можливість подорожувати, ані іноземні канали в кабелі, ані 
інтернет, ані ксерокс із принтером не убезпечать Homo postsovieticus 
(людину пострадянську) від пропаганди ненависті

У
теча від свободи – стале 
словосполучення, яке по-
вторює назву знаменитої 
книжки Еріха Фромма, 

без перебільшення opus 
magnum ХХ століття. Фромм, 
засновник модерного психоана-
лізу, цікавився людиною не 
стільки як скарбничкою сексу-
альних травм, скільки як істо-
тою зі свободою волі й пошу-
ками морального обґрунту-
вання своїх учинків. Урятував-
шись із нацистської Німеччини, 
вчений присвятив життя дослі-
дженню самого феномену тота-
літаризму. Його висновок не-
втішний: відчутття свободи для 
сучасної людини (книжка ви-
йшла 1941 року) виявляється на-
стільки незвичним і нестерп-
ним, що вона «схильна шукати 
порятунку в суворому комфорті 
тоталітарної диктатури».

За три чверті століття, що 
минули, народи різних країн по-
долали різний шлях: ті, що від 
початку були більш здатні до са-
мовиховання й пошуків дорос-
лості, влилися до «золотого мі-
льярда»; ті, що більше чіпля-
лися за минуле, періодично 
проходять різні стадії самозни-
щення в діапазоні від Гаїті до 
Сомалі. Адаптацію до свободи, 
тобто оволодіння персональною 
суб’єктністю замість колектив-
ної, треба за фактом визнати ма-
гістральним напрямом розвитку 
людини як соціальної істоти.

Ну і до чого тут пропаганда? 
Усе дуже просто: що доросліший 
індивід у соціальному плані, то 
критичніше він сприймає пові-
дом лення із зовнішнього світу, 
зокрема з мас-медіа, то складні-
шими поясненнями схильний за-
довольнятися. І це не питання 
якоїсь особливої досконалості, 
просто він уже так вихований. За 

тією шкалою Homo postsovieticus 
перебуває десь унизу еволюцій-
ної драбини. Патерналізм, за-
лежність, інфантильність, відсут-
ність ініціативи, потреба в спро-
щеній моделі стосунків із праце-
давцем та державою, схильність 
шукати ворога в інакшому – ці 
якості частково успадковані від 
(ніде правди діти) традиційної 
російської культурної матриці, 
частково удосконалені тоталітар-
ними практиками й накинуті 
всім, хто тією чи тією мірою під-
пав під владу Кремля. Внаслідок 
цілком передбачуваного перебігу 
подій після руйнації комуністич-
ної системи мільйони людей 
були викинуті у «вільне пла-
вання» – без навичок, чіткого ро-
зуміння правил гри, соціальних 
орієнтирів. Одна частина присто-
сувалася, пройшовши болісну 
ломку, друга вбудувалася в нову 
піраміду, третя вирішила шукати 
«легкого» кримінального щастя, 
а для решти час завмер. Людина 
пострадянська, у просторіччі со-
вок, упродовж усіх цих безжаль-
них, непевних, клятих років після 
«найбільшої геополітичної ката-
строфи» тільки про те й мріяла, 
щоб комусь довіритися, на когось 
перекласти відповідальність за 
свою долю. В одній із країн – 
уламків СРСР таки знайшла.

Колишній і нинішній совок, 
за всієї своєї схожості й спорідне-
ності, – дві різні антропологічні 
формації. Той був скептичніший, 
більш утомлений, особливо на 
останньому етапі, він дозволяв 
собі анекдоти про генсека й зне-
важав владу, щиро вірячи, що 
може без неї обійтися. Цей 
більше не дозволить собі таких 
самогубних звичок: рейтинговий 
національний лідер (рекордні 
82,3% підтримки), міфічно-
штучне минуле, далеке й особ-

ливо відносно недавнє, захват від 
військової потуги країни, зневага 
й ненависть до всіх чужих, від 
«кровожерливих бендер» до «ту-
пих американців», – усе те пере-
дусім позбавляє дискомфортної 
психологічної непевності. Ґрунт 
під ногами совка тепер не хита-
ється: «індекс щастя» сучасного 
росіянина сягнув не менш ре-
кордних 78%. Совок солідарно іг-
норує або толерує будь-які побу-
тові негаразди, розвалену інфра-
структуру, всевладдя бюрократії, 
кричущі прояви майнової нерів-
ності, не менш разючі – бідності, 
особливо у віддалених регіонах, 
пояснюючи їх у кращому разі 
чиїмись підступами: «жидів», 
«чєрно...опих», імперіалістів, 
тепер уже й «хохлів». Ось тут 
ховається аномально підвищена 
агресія совка, який, відчуваючи 
вразливість своєї позиції, гото-
вий за найменшого приводу пе-
регризти опонентові горлянку. 
За своїм соціальним психоти-
пом совок ніякий не буржуа й 
тим більше не пролетар, неза-
лежно від того, яку конкретно 
позицію в суспільстві посідає і 
які має статки. Він декласова-
ний елемент, охлос, люмпен, а 
його панівна позиція незалежно 
від фактичної кількості серед 
населення отруює весь соціум, 
нав’язуючи свою ціннісну ма-
трицю.

(Совок російський та україн-
ський, своєю чергою, теж дещо 
різні підвиди. Перший із них є 
прямим нащадком «революцій-
них» мас, які швиденько вста-
новили комуністичну дикта-
туру, він безпосередньо жи-
виться безперервною традицією 
монархії та кріпаччини. Другий, 
навпаки, є результатом не вко-
ріненості, а травматичної та ре-
пресивної втрати традиції, за-
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міни власної ідентичності на лу-
кавий і суперечливий кон-
структ. Але то різниця філогене-
тична, а на виході – в онтоге-
незі, так би мовити, – той самий 
результат: мамо, народи мене 
назад, я хочу туди, де темно, те-
пло, сиро й батько з ременем).

Таким чином, запит на спро-
щену картину світу в Нomo 
postsovіeticus існує від початку, 
його просто треба вправно задо-
вольнити, оформивши в певну 
доктрину й упровадивши в по-
точну практику. Власне це й ро-
била влада РФ упродовж останніх 
як мінімум 14 років. База імпер-
ської пропаганди закладалася ще 
в далекі 1990-ті: телевізійні ка-
нали, які належали тоді окремим 
олігархам, зосередили свої зу-
силля на нібито гідній меті – пе-
реобрання президентом країни 
дуже умовного «ліберала» Боріса 
Єльцина на противагу твердочо-
лому комуністу Віталієві Зюґа-
нову. Так напрацьовувалися 
м’язи, виховувалися кадри, виго-
стрювалися технології. Із вступом 
на престол Владіміра Путіна весь 
цей потенціал було розгорнуто в 
напрямку обслуговування ре-
жиму. Канали в доволі жорсткий 
спосіб перепідпорядкували ло-
яльнішим власникам, із них 
зник ли будь-які натяки на кри-
тику, будь-які спікери, що дозво-

ляли собі хоч тінь сумніву в «офі-
ційній лінії». Телевізор остаточно 
перетворився на інструмент про-
мивання мізків, а ступінь маніпу-
ляцій та відвертої брехні в ньому 
в принципі не витримує критики.

Проте в галузі друкованих та 
мережевих ЗМІ ще якийсь час за-
лишалася певна ілюзія незалеж-
ності. На початку 2010-х голо-
вний редактор «Новой газєты» 
(єдиної опозиційної) Дмітрій Му-
ратов став автором крилатого ви-
слову: «У Росії є дві партії – пар-
тія телебачення й партія інтер-
нету». Малося на увазі, що пасив-
ний, довірливий телеглядач, 
якого влаштовує пропагандист-
ська жуйка на додачу до патріо-
тичних серіалів, тупих розва-
жальних шоу і спортивних тран-
сляцій, протистоїть ліберально 
настроєному «креативному 
класу», що живиться інформа-
цією з незалежних джерел. Після 
кількох масових акцій протесту в 
Москві, починаючи від грудня 
2011 року, Кремль звернув увагу й 
на цю умовну територію свободи 
слова. У низці формально неза-
лежних видань за наказом 
«згори» було змінено керівни-
цтво, деякі ресурси звинуватили 
в порушенні законодавства й від-
лучили від мережі на території 
країни. Репресії торкнулися та-
кож неурядових організацій та 
аналітичних центрів, що поклало 
край достовірній соціології. Тож 
буквально лічені медіа, які бодай 
символічно можна вважати опо-
зиційними, було рішуче відсу-
нуто на маргінес, а їхній вплив 
зведено до нуля, поведінка решти 
регулюється політикою бича (су-
ворий моніторинг контенту) й ка-
лача (упродовж усіх останніх ро-
ків збільшувалося державне фі-

нансування ЗМІ – торік на це з 
бюджету було виділено понад 
$2,5 млрд).

Не слід забувати, що Кремль 
опікується пропагандою комп-
лексно: від державної підтримки 
патріотичного кіно й організації 
проурядових квазігромадських 
рухів аж до розробки цілісних 

концепцій національної ідеології, 
причому до цього процесу остан-
нім часом залучено «інтелектуа-
лів», які донедавна вважалися 
надто правими й одіозними (Сєр-
ґєй Курґінян, Алєксандр Дуґін). 
Весь механізм побудовано так вір-
туозно, що процес задурення 
власного населення значною мі-
рою фінансується за рахунок рин-
кових чи майже ринкових меха-
нізмів, адже річний обсяг ре-
клами в РФ становить майже $10 
млрд...

Людині старшого покоління, 
яка пам’ятає реалії СРСР, важко 
зрозуміти закони пропаганди но-
вітньої доби. Адже колись про-
тестні листівки переписували від 
руки, заборонену літературу роз-
множували або на друкарських 
(«Еріка» бере чотири копії...» – 
співали на кухнях), або на гро-
міздких копіювальних машинах, 
до яких іще належало доступи-
тися, бо вони були в лічених уста-
новах і під пильним контролем. 
За такі пустощі сміливці щораз 
ризикували дістати реальний тер-
мін ув’язнення. Впала залізна за-
віса, правда про злочини комуніс-
тичного режиму поширювалася 
не лише в спеціальних книжках, а 
й у масовій пресі (1990 року опо-
зиційний журнал «Огонёк» вихо-
див накладом 4,6 млн примірни-
ків), її розповідали на радіо й те-
лебаченні. Відтоді в російському 
перекладі видано всю класику сві-
тової політологічної, історичної, 
економічної думки, годі й казати, 
що чимало росіян тепер здатні 
читати оригінали як мінімум ан-
глійською. Всі, хто хотів знати 
правду про минуле, вже давно її 
знають, хто цікавиться правдою 
про поточні події, поки що мо-
жуть до неї дістатися якщо не од-
ним, то дво ма-трьома кліками. 
Тож проблема не в доступі до ін-
формації, а в бажанні її засвою-
вати. Якщо середній росіянин 
вважає, що кровожерливих укра-
їнських фашистів треба будь-що 
зупинити ціною життів власних 
синів і онуків, якщо 70% респон-
дентів у Росії вірять в об’єк-
тивність своїх вітчизняних ЗМІ, 
це їхній вибір – байдуже, свідо-
мий чи підсвідомий.

Успіх будь-якої пропаганди 
не лише в її вправності чи масо-
вості, а й у внутрішній готовності 
тих, на кого вона спрямована, 
бути задуреними. Вони самі до-
бровільно тікають від свободи. 
Уже втекли. 
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Міністерство правди
Три кити російської пропаганди: «єдність» народів, нелегітимна 
українська влада та «бандерівці»

«Н
айблискучіші про-
пагандистські тех-
ніки не породжу-
ватимуть успіху, 

поки в головах не народиться 
назавжди один фундаменталь-
ний принцип: він має зводитися 
до кількох пунктів та повторю-
ватися без перерви», – переко-
нував Адольф Гітлер. Російські 
пропагандисти повністю дотри-
муються його заповітів.

Деякі з важливих засад ро-
сійської пропаганди витали в 
повітрі дуже давно. Деякі, як-от 
безліч «нацистів» на теренах 
нашої держави, сформувалися 
нещодавно. Втім, усі головні 
ідеї російського керівництва 
вже встигли повністю підко-
рити уми більшості росіян. На-
віть якщо часто суперечать 
одна одній, а ще частіше здоро-
вому глузду...

«А Я В РОССИю, ДОМОЙ 
хОЧУ»
«По телебаченню сказали, що 
західні та східні українці – 
різні народи і краще їм жити 
окремо. Добре, що буряти, че-
ченці та росіяни – один на-
род» – жарт, у якому не було і 
частки жарту, швидко поши-
рився соціальними мережами. 

До великого російського на-
роду, поза сумнівом, належать і 
мешканці Сходу та Півдня 
України. Все одно ж ніякої 
України немає. Є ціла низка те-
риторій, які належали і мають 
належати іншим державам. 

Такі заяви на правах клоуна 
російської політики часто ро-
бить Владімір Вольфовіч Жирі-
новскій. Хоча... Чи можна вва-
жати банальним клоуном ко-
лишнього заступника голови 
Держдуми й сьогоднішнього 
члена Державної ради Росій-
ської Федерації, найвищого до-
радчого органу сусідньої кра-
їни? 

Час від часу здається, що 
саме Жиріновскій апелює до 
справжніх мотивів російського 
президента. Мотивів, які не ма-

ють нічого спільного із сум-
ними монологами Путіна про 
«захист росіян» в Україні. 

«Південь і Схід України ма-
ють бути у складі Росії. Це час-
тина Росії. Це Російська імпе-
рія, це Радянський Союз. У 1991 
році вся та операція була абсо-
лютно протизаконна. Півден-
ний Схід України – це міста, за-
сновані князем Потьомкіним, 
Суворовим, вони жодного сто-
сунку до України не мають. 
Одеса була губернським містом 
Новоросійської губернії. Крим, 
Одеса та дев’ять південно-
східних регіонів, які тимчасово 
перебували під українським 
прапором, – це буде Росія, – ще 
на початку квітня попередив 
Жиріновскій в ефірі радіо «Эхо 
Москвы». – Львів, Вінниця, 
Хмельницький, Житомир, Київ 
із 30-мільйонним населенням 
залишаються Україні. А ось 
Південний Схід, 15 мільйонів, 

від Харкова до Одеси включно з 
Придністров’ям, входить до 
складу Росії, ми виходимо на 
румунський кордон, на угор-
ський кордон, на кордон зі Сло-
ваччиною. І наші газ та нафта 
підуть уже безпосередньо до 
Європи». Водночас західні об-
ласті України Владімір Воль-
фовіч запропонував «віддати 
румунам, угорцям і полякам».

Виступ маргінального полі-
тика, до якого звикли не стави-
тися всерйоз, навряд чи хтось 
сприйняв як точний план дій РФ. 
Утім, цілу низку його найбоже-
вільніших тез повторював Владі-
мір Путін. Просто в устах росій-
ського президента ті самі думки 
прозвучали нібито «ввічливіше». 
Як-не-як «ввічливі люди» – 
тренд сезону. «У 1991 році вся ця 
операція була абсолютно проти-
законна» в перекладі путінською 

звучить як «Україна вийшла із 
СРСР не зовсім законно». Та й 
усе.

«Історичним непорозумін-
ням», historical misunderstanding, 
Владімір Путін відкрито називав 
Україну ще у 2008-му. А ще за-
значав, що українці й росіяни – 
«один народ».

Певна річ, навіть не якийсь 
слов’янський, а просто росій-
ський. Ось як подає картинку 
відзначення 9 травня у відверто 
проукраїнській нині Одесі 
«Российская Газета» (матеріал 
«Не помнит мир спасенный? 
Даже в день Победы украин-
ские нацисты продолжили уби-
вать» від 12.05.2014): «Тільки 
відсотків 10 місцевих мешкан-
ців підтримує діючу владу та її 
політику. Решта з великою по-
вагою ставиться до Росії та ро-
сіян. Однією з вулиць в ото-
ченні міліціонерів йдуть демон-
странти. «А я в Россию, домой 
хочу, я так давно не видел 
маму!» – дружно затягують оде-
сити. (...) «Ми за Росію! Росія 
нам допоможе!» – вигукує жінка 
з плакатом «Ні фашизму!».

Цікаво, що при цьому «РГ», 
видання уряду Російської Феде-
рації, дуже необережно визнає: 
демонстрантів, проросійську 
позицію яких нібито підтримує 
90% населення одного з най-
більших українських міст, на 
вулиці було лише близько 200...

хУНТА «З ТИх ЧИ ІНШИх 
ПРИЧИН»
На жаль, «повертати» землі до 
складу імперії лише на підставі 
міфів про «не зовсім законний» 
перехід земель до України та 
«російське» населення її тери-
торій чомусь незручно. Чи то 
тому, що до хорового вико-
нання «...домой хочу» все ж 
таки долучається лише кілька-
сот осіб. Чи то тому, що насе-
лення регіонів справді пере-
важно російськомовне, чого, в 
принципі, за російськими до-
гмами достатньо («де російська 
мова – там і Росія», – Людмила 
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Путіна), вже складає анекдоти 
на кшталт нового одеського:

– Ты знаешь, я уже боюсь на 
улице разговаривать по-русски.

– Почему? Ты боишься, что 
тебя обидят бандеровцы?

– Нет, я боюсь, что придут 
русские и будут меня защи-
щать.

Тому другим важливим 
твердженням російської про-
паганди є заяви про нелегі-
тимність сьогоднішньої укра-
їнської влади.

Теперішня українська вла да 
– це «хунта», каже Владімір Вла-
діміровіч. Найдокладніше пояс-
нення від ВВП, яке можна зна-
йти в російських ЗМІ, – відсут-
ність «загальнонаціонального 
мандата» у ВР та «ті чи інші при-
чини» (!), що роблять нелегітим-
ною владу в регіонах. «Антикон-
ституційний переворот та озбро-
єне захоплення влади», – вто-
рить Путіну кримський проку-
рор, «няша» Поклонская.

Не краще з аргументацією 
і в ЗМІ. «Якщо в Європі тепер 
вважається, що 50-тисячний 
натовп, зібравшись на площі, 
має право повалити дуже по-
ганого, вкрай непопулярного, 
хоч і законно обраного прези-

дента, то це справді означає 
кінець буржуазної демократії і 
західного лібералізму», – ци-
тує «Московский комсомолец» 
політолога Боріса Кагарліц-
кого. Загадковим чином у 
статті заступника головного 
редактора газети Вадіма Пое-
ґлі це висловлювання стає 
єдиним аргументом на ко-
ристь нелегітимності україн-
ського уряду, на підставі якого 
далі робляться всі висновки... 
І питання навіть не в тому, 
скільки тисяч було в натовпі 
чи як, зрештою, навіть така 
тенденція, як «кінець буржу-
азної демократії» або «захід-
ного лібералізму», вплинула б 
на легітимність будь-яких 
процесів. А в тому, яким чи-
ном можна «звинуватити» 
безпосередньо людей у пова-
ленні президента, за відсторо-
нення якого проголосував ле-
гітимно обраний у 2012 році 
парламент разом з учораш-

КЛІШЕ РОСІЙСЬКОї ПРОПАГАНДИ

«безоружные активисты»
Цитата: «После страшных событий в Одессе, Мариу-
поле, Славянске, после убийства десятков безоружных 
активистов прибывшими с Западной Украины боеви-
ками…» 

(Российская Газета)

«Сторонники федерализации Украины» 
Цитата: «Митинги сторонников федерализации под 
российскими триколорами прошли в воскресенье в До-
нецке, Харькове и Луганске на Востоке Украины» 

(РИА-Новости)

«бандеровцы»
Цитата: «Лозунги «Путин – Гитлер» вносили сумятицу: 
казалось бы, для бандеровцев это сравнение должно 
быть похвалой и комплиментом, равно как и сравнение 
России с их любимым Рейхом…» 

(«Завтра»)
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німи прибічниками україн-
ського «гаранта». Ну добре...

Не виключено, що «нелегі-
тимності» українській владі в 
очах росіян додають не справ-
жні аргументи на користь без-
законня, а просто відверто «на-
цистські» погляди її представ-
ників. Тут російським ЗМІ фак-
тів не бракує.

Візьмімо хоча б порівняння 
Червоної армії та УПА від Арсе-
нія Яценюка: «Наші воїни де-
монструють таку саму до-
блесть, як їхні діди і прадіди в 
Червоній армії або УПА». Той 
факт, що один із головних 
представників «фашистської 
хунти» демонструє рівну по-
вагу до всіх учасників Другої 
світової війни, російські ЗМІ не 
бентежить. Навпаки, навіть у 
цій фразі вони звично вбача-
ють трагедію. «Хтось ще вірить, 
що цей мудрий політик справді 
бажає якнайшвидшого прими-
рення у своїй країні?» – запи-
тує «Российская Газета» так, 
наче Яценюк наважився роз-
критикувати одну зі сторін... 
Жодної логіки.

Утім, слова пана Арсенія 
хоча б не перекручують. Наба-
гато менше пощастило очіль-
никові традиційно «бандерів-
ської» Херсонської області. 
Юрій Одарченко, підкреслює 
РГ, на мітингу 9 травня нава-
жився відкрито подякувати 
особисто Адольфові Гітлеру за 
спробу «звільнити Україну від 
комуністичного іга».

Правда? Правда сувора. Під 
час свого виступу Одарченко 
просто згадував традиційну 
для агресорів тактику – спробу 
мотивувати захоплення «не 
тільки і не стільки бажанням 
захопити чужі території», а й 
красивими гаслами. «Він (Гіт-
лер. – Ред.) перш за все висував 
гасла звільнення людей від ко-
муністичного іга, – зазначив 
губернатор, – коли намагався 
захопити території».

Так Одарченко став нацис-
том. Утім, їх в Україні й без 
нього повно... Навіть у синаго-
гах.

ЄВРЕї ЗА НАЦИЗМ
Міфічні українські нацисти 
(вони ж «бандерівці», «бенде-
рівці» чи «фашисти») цікаві не 
так своєю бурхливою діяль-
ністю, як тим, що завжди мають 
при собі візитку Яроша. Тут усе 

зрозуміло, навіть те, що, за від-
сутності у світі «Правого сек-
тору» (ККД якого, поза сумні-
вом, не може й близько зрівня-
тися з висвітленням «діяль-
ності» організації в російських 
ЗМІ) вогнетривкими в потріб-
них випадках виявлялися б ві-
зитки Тягнибока, іконки з Бан-
дерою або томики «Майн 
кампф» в українському пере-
кладі. І навіть не тим, що лише 
їх, «бойовиків із Західної Укра-
їни», приймають в українську 
армію та до інших бойових під-
розділів. Є й більші несподі-
ванки.

Скажімо, один із парадок-
сів українського «нацизму» 
полягає в тому, що він не ви-
кликає жодного занепокоєння 
в євреїв. Утім, росіяни не гу-
бляться й тут. Річ просто в тім, 
що євреї антисемітів не бо-
яться. Серйозно! «Однією з 
жертв київського перевороту 
став міф про ненависть євреїв 
до нацизму і про єврейський 
страх антисемітизму, – пояс-
нює російська газета «За-
втра». – Як з’ясувалося, чи-
мало євреїв не бояться антисе-
мітизму (...) Понад те, голо-
вний скарбник київського пе-
ревороту – великий єврей-
ський олігарх Ігор «Беня» Ко-
ломойський...»

Другий – у подвійних 
стандартах. Ні для кого не є 
секретом дуже сильні неона-
цистські настрої в РФ. Але 
особливо цікаво спостерігати 
за боротьбою росіян із «на-
цизмом» на конкретних при-
кладах. Скажімо, на прикладі 
сьогоднішніх висловлювань 
російських ультраправих. 
Один із них – учасник ультра-
правого крила фанів москов-
ського «Спартака», автор 
низки книжок про фанатів 
Дмітрій Лєкух. «Київський 
бродячий цирк, можливо, і 

звалить: у них для цього ще є і 
час, і який-не-який, але все ж 
таки «політичний» та й, що 
там гріха таїти, фінансовий 
ресурс. А ось «сотникам Ми-
колам» та іншим «героям 
бандерівської праці», боюся, 
доведеться, як би це м’якше 
сказати, крапельку «пови-
сіти». І до них, здається, поти-
хеньку починає доходити, що 
на запитання «а нас-то за 
шо?» відповідь буде досить 
однозначною. За шию, хлопці. 
За шию», – погрожує дядя з 
Москви. Чому так? Чому фа-
нат не демонструє симпатії до 
ультрас, понад те, чому уль-
траправий не демонструє сим-
патії до «ультраправих», 
якими нібито є всі свідомі 
українці? Усе просто. «Є та-
кий історичний алгоритм: 
якщо десь спалюють людей 
нацисти, хоч би як вони нази-
валися, через деякий час там 
з’являється російська армія і 
вішає нацистів», – несподі-
вано вмикає Лєкух зручний 
режим під назвою «дєди ває-
валі». Маячню публікує жур-
нал Міхаіла Лєонтьєва «Од-
нако». Є, до речі, й українська 
філія видання, шеф-редактор 
якої Семен Уралов. Росіянин 
та українофоб, який спокійно 
живе й працює в Одесі.

Цікаво, що керівником 
проекту «Однако. Украина» 
пан Уралов був із 2009 року. У 
січні 2014-го, напередодні роз-
стрілу Майдану, проект раптом 
почали згортати. Натомість 
з’явилося нове видання «Од-
нако. Евразия».

«Українська тематика, яку 
ми з нашими читачами й авто-
рами вивчали, обговорювали і 
роз’яснювали в рамках «Од-
нако. Украина», поступово пе-
реходить у тематику євразій-
ську, і відповідно змінюється 
наш кут зору», – чесно пояснив 
Уралов, до прізвища якого 
доб ре знайомі з ним одесити 
люб лять додавати ще й літеру с 
другою після у... 

Ймовірно, приблизно тоді 
керований російськими маріо-
нетками «проект Україна» згор-
нув для себе й Путін. Згорнув, 
напевно, вимушено. З огляду на 
події в Києві, що вийшли з-під 
його контролю. «Старт – смерть. 
Мета – життя і воля», – писав 
про щось подібне Юрій Горліс-
Горський. 

МОВА НЕНАВИСТІ

«Они (бандерівці. – Ред.) придут в Россию и всех пере-
режут, это их цель. Для того чтобы вместе с Нигером за-
владеть богатствами России...»
«...Россия гордится своим президентом и решительной 
борьбой наших лидеров с фашистской мразью на Укра-
ине!»
«Путин – наш лидер, мы довольны его внешней полити-
кой на 100%. Пусть правит вечно!»
«Я хочу жить в сильной стране!!! А сила наша в прави-
теле!!! И эпоха Путина – лучшее, что у нас есть!!!!!»
«Кто в России при таком раскладе против Путина по-
йдет????? Сейчас в России только все и молятся, чтоб он 
бандеровских мразей остановил».
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ТОП-20 фейків 
російського агітпропу
Тиждень склав своєрідний рейтинг найодіозніших, на нашу думку, 
випадків брехні кремлівського агітпропу щодо подій у нашій країні

Підготував 
богдан 

буткевич

Українська армія вчиняє масові 
вбивства на Донбасі й хизується 
цим на відео

Фейк. Російські ресурси в інтернеті 
масово поширювали відеозапис, 
який демонструє нібито українських 
солдатів, що брутально скидають 
мертві тіла з БТР під Краматорськом 3 
травня 2014 року.
Правда. Цей запис було зроблено в 
Дагестані, а опублікований він ще в 
листопаді 2012-го. Його оригінальна 
назва – «Публічні звірства окупантів 
над тілами шахідів», і демонструє він 

наругу російських спецпризначенців над тілами вбитих че-
ченців та дагестанців.

Проукраїнські бойовики-екстремісти з «візитками 
Яроша» вбивають мирних людей Донбасу

Фейк. 20 квітня внаслідок перестрілки у Слов’янську заги-
нули три місцеві жителі та два нападники. Міністерство за-
кордонних справ РФ і деякі російські ЗМІ звинуватили в 
цьому «Правий сектор». Нібито після збройної сутички на 
місці подій було зна-
йдено візитну картку лі-
дера «Правого сектору» 
Дмитра Яроша, німець-
кий кулемет часів Другої 
світової війни та амери-
канські долари. 
Правда. «Правий сектор» 
усі звинувачення спросту-
вав, а Служба безпеки 
України заявила, що до 
провокацій у Слов’янську 
причетні спецслужби Росії.

«Правий сектор» цілеспрямовано вбивав євреїв в 
Одесі 2 травня і не давав допомагати пораненим

Фейк. Російські ресурси та боти почали масово поширю-
вати в соціальній мережі Facebook повідомлення (потім 
знищене) нібито від імені лікаря одеської швидкої допо-
моги, якогось Ігоря Розовського, про події в Будинку проф-
спілок із таким текстом: «Як лікар я поспішив надати допо-
могу тим, кого можна було врятувати, але мене зупинили 
бойовики, не давши підійти до пораненого. Один із них 
грубо відштовхнув, пообіцявши, що скоро на мене та інших 
євреїв Одеси чекає така сама доля». 
Правда. Такого лікаря в Одесі не існує. На фотографії в ака-
унті зубний лікар на ім’я Руслан Хаджі-Муратовіч Семенов, 
який працює в Усть-Джегутинській стоматологічній поліклі-

ніці Карачаєво-Черкеської Республіки Росії. Акаунт «Розов-
ського» був створений 3 травня, а після того як дезінформа-
ція розійшлася по мережі, видалений.

Загибель вагітної жінки та дітей під час пожежі у бу-
динку профспілок в Одесі 

Фейк. Одразу після загибелі кількох десятків проросій-
ськи налаштованих людей у Будинку профспілок в 
Одесі під час масових заворушень 2 травня російські 
ЗМІ поширювали фотографію нібито зсередини, на 
якій була мертва вагітна жінка. Також тиражувалася ін-
формація про дітей, які нібито загинули там від рук 
«бандерівців».
Правда. Як заявили в Одеському бюро судмедекспертизи, 
жодних трупів вагітних жінок і тим більше дітей до одеських 
моргів не надходило. Також аналіз світлини, проведений 
там само, показує, що на ній жінка похилого, а не дітород-
ного віку.  

Український танк розчавив людей під Краматор-
ськом

Фейк. У соціальних мережах та на російських ресурсах ак-
тивно поширювалася фотографія, на якій бойова машина 
чавить машину з людьми всередині. Підпис: «Під Крама-
торськом танк розчавив машину з людьми».
Правда. Світлина була зроблена 2008 року в Чечні. До того 
ж на ній БТР, а не танк.

Головний рабин Одеси заявив про загрозу геноциду 
євреїв в Україні й про те, що вони готуються тікати 

через переслідування
Фейк. Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що го-
ловний рабин Одеси і Півдня України Авраам Вольф звер-
нувся до мешканців міста із закликом не допустити «поши-
рення фашизму як в Одесі, так і в Україні загалом» та ні-
бито попросив про військову допомогу в Ізраїлі через за-
грозу геноциду.
Правда. Ця заява – вигадка. Її одразу спростував прес-
секретар єврейської громади Одеси Берл Капулкін.

 Україна будує концтабори для утримання незгод-
них із Києвом

Фейк. Низка російських блогерів та ЗМІ поширили інфор-
мацію про те, що в Донецькій області, а також на Миколаїв-
щині, зокрема у Веселинівському районі біля села Марти-
нівка, нібито будуються концентраційні табори для утри-
мання неугодних владі людей.
Правда. МЗС України та Державна міграційна служба 
роз’яснили, що насправді триває будівництво двох пунктів 
тимчасового перебування нелегальних мігрантів згідно зі 
спільним із Європейським Союзом проектом.

Найзухваліші 
обвинувачення 

Звичайна 
брехня

Хвора фантазія
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Курсанти зі Львова відправлені для війни з мир-
ним населенням Донбасу

Фейк. Низка російських ЗМІ, зокрема «Интерфакс» та 
«Эхо Москвы», поширили інформацію про те, що нібито 
курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагай-
дачного відправлені на Схід для війни з мирним насе-
ленням.
Правда. Керівництво військового вишу та Міністерства 
оборони одразу спростували цю інформацію. Всі кур-
санти продовжують навчання в академії.

Українські зенітники перейшли на бік сепаратистів 
і збили вертоліт з американськими найманцями

Фейк. Російські ЗМІ з посиланням на маргінальний 

американський сайт заявили, що 2 травня зенітний ди-
візіон 25-ї аеромобільної бригади ЗСУ, що перейшов на 
бік терористів, збив у Слов’янську два вертольоти, у 
яких загинули 13 американців-найманців з організації 
Greystone. Їхні тіла потім нібито відмовилися приймати 
США.
Правда. Диверсанти з РФ збили з російського ПЗРК два 
вертольоти, загинули два пілоти. Ще один, капітан ЗСУ 
Савуїлов, був важко поранений і потрапив у полон, бо 
терористи обстріляли медиків, які намагалися його ева-
куювати. Саме з нього намагалися зробити американця 
та агента ЦРУ.

Снайперами на Майдані були представники 
«Правого сектору»

Фейк. Телеканал «Росія 1» показав сюжет про те, що 
снайперами, які вбивали людей 20 лютого на Май-
дані, були представники «Правого сектору». Як доказ 
використовували свідчення екс-голови СБУ Василя 
Якименка та відеоролик, де нібито бійці «ПС» вихо-
дять з будівлі Київської консерваторії.
Правда. У ролику фігурують справді представники 
«ПС», але виходять вони з готелю «Дніпро», і відбува-
лося це напри-
кінці березня, 
коли була угода 
з владою про 
п е р е с е л е н н я 
цієї організації  
з Майдану на 
одну із баз МВС 
під Києвом. До 
того ж зброї в їх-
ніх руках не-
має. 

Українці тікають до Росії від «хунти» та «Правого 
сектору»

Фейк. Працівники росій-
ського «Первого канала» на 
початку березня стверджу-
вали, що за останні два 
тижні кордон із РФ пере-
тнули понад 140 тис. україн-
ців, причому не тільки зі 
Сходу, а й із Заходу країни. 
При цьому ілюстрували це 
кадрами, знятими на кор-
доні з Польщею.
Правда. Прикордонна 
служба України заперечила 
інформацію про будь-яке 
збільшення кількості україн-
ських громадян, що перетнули кордон.

Кабінет Міністрів заборонив святкування  
9 травня

Фейк. Російські ЗМІ масово поширювали інформацію 
про те, що Кабінет Міністрів України своєю постановою 
№ 65 від 1 березня 2014 року заборонив святкування 
Дня Перемоги. 
Правда. У вказаній постанові йшлося лише про припи-
нення використання бюджетних коштів для проведення 
заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, юві-
леїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв 
і вшанування пам’яті видатних осіб, окрім централізова-
них заходів Мінкультури, до складу яких входить  
і 9 травня.

Україна будує дамбу на Північно-
Кримському каналі, щоб зали-
шити Крим без води

Фейк. Кілька російських телеканалів 
повідомили про те, що Україна нібито 
намагається залишити Крим без пріс-
ної води й будує для цього греблю з бе-
тонних блоків та пісків із мішком.  
Правда. Цю інформацію спростував го-
лова Херсонської обласної державної 
адміністрації Юрій Одарченко, який 
пояснив: зводиться пункт обліку, щоб 
установити, скільки води самопроголо-
шена влада Криму забирає несанкціо-
новано.
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Україна не має офіційно визна-
чених кордонів

Фейк. Російські ЗМІ та ресурси, на-
ближені до Віктора Медведчука, ак-
тивно поширюють інформацію про 
те, що нібито з часів розпаду СРСР 
Україна не провела і не зареєстру-
вала належним чином в Організації 
Об’єднаних Націй демаркацію своїх 
кордонів як держави. Тому вони про-
ходять по межах адміністративних 
округів СРСР відповідно до звичай-
ного договору в рамках СНД, який в 
ООН не має законної сили.

Правда. Україна і Росія взаємно визнали свої сухопутні 
кордони на рівні президентів ще в 2003 році, а в 2004-му 
цей договір ратифікували парламенти. Єдиною спір-
ною досі ділянкою кордонів до початку нинішньої 
кризи була Керченська протока, тобто морський кор-
дон. До того ж такого явища і практики, як «реєстрація 
кордонів в ООН», не існує.

Тягнибок і Ярош воювали в Чечні
Фейк. Головне слідче управління РФ порушило 

кримінальну справу відносно низки громадян України, 
що перебували в лавах УНА – УНСО, зокрема Андрія й 
Олега Тягнибоків та Дмитра Яроша. Їх звинувачують в 
участі у бойових діях проти федеральних сил у 1994–
1995 роках у складі бандформувань під керівництвом 
Шаміля Басаєва і Хаттаба.
Правда. Ні Дмитро Ярош, ні брати Тягнибоки ніколи не 
входили до складу УНА – УНСО й не брали жодної 
участі в бойових діях на Кавказі.

Коломойський запропонував гроші за вбивство 
Путіна

Фейк. Російські ЗМІ заявили, що очільник Дніпропе-
тровської області Ігор Коломойський нібито запропону-
вав $100 млн за фізичне усунення Путіна або організа-
цію його відставки з посади президента.

Правда. Коломойський та структури ПриватБанку ніколи 
не заявляли нічого подібного й одразу виступили зі 
спростуванням.

Українських дітей дозволили всиновлювати іно-
земним геям

Фейк. Російські ЗМІ поширювали інформацію про те, 
що нібито в Україні почала діяти ювенальна юстиція. 
Вони стверджували, що тепер у батьків можуть заби-
рати дітей та передавати на всиновлення закордон-
ним одностатевим парам.
Правда. Уповноважений президента України з прав 
дитини заперечив цю інформацію.

Українська вій-
ськова техніка 

йшла на Донецьк зі 
свастикою
Фейк. В інтернеті ро-
сійські ресурси ак-
тивно поширюють фо-
тографію української 
бойової машини, яка 
рухається в колоні,  
з намальованою на 
люку свастикою.
Правда. Це примітив-
ний фотоколаж, що 
доводять численні реальні знімки відповідної бойової 
техніки, до того ж зроблені російськими фотогра-
фами.

Олександр 
Турчинов очо-
лить всеукра-

їнський гей-парад
Фейк. Відразу на 
кількох інтернет-
ресурсах пройшла 
новина про те, що 
на початку травня у 
Львові відбудеться 
перший всеукраїн-
ський гей-парад. 

Очолити його нібито має в. о. президента України Олек-
сандр Турчинов. Цікаво, що посилання робилося на сайт 
УНІАН, хоча там ніколи такої новини не було.
Правда. Згідно з коментарями ЛБГТ-організацій Укра-
їни жодних гей-парадів найближчим часом у нас уза-
галі не заплановано.

Українські виробники пива («Оболонь», «Львів-
ське») отруюють свій продукт для знищення 

мешканців Донбасу
Фейк. Напередодні так званого референдуму в соці-
альних мережах масово поширювалося таке повідо-
млення (орфографія оригіналу збережена): «Киев-
ский Оболонь и Львовское 1715 отправили партии 
пива в Донбасс к майським празникам с какой то хре-
нью для уничтожения жителей Донбасса!!! Ни капли в 
рот!!!».
Правда. Жодних фактів отруєння українським пивом 
чи порушення відповідними заводами виробничого 
циклу не зафіксовано. 

Під час написання статті використовувалися матеріали 
сайта www.stopfake.org  
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Дезорієнтація на місцевості

«Неонацисти на Майдані та в новій 
владі»

«Від дня трагічних убивств у Одесі більше 
не можна заперечувати, що в українській 
кризі існує серйозна загроза від крайніх 
націоналістичних груп, як і проросій-
ських, а деякі крайні націоналісти при-
сутні в діючому тимчасовому уряді в Ки-
єві», – пише у своєму блозі для американ-
ського видання The New York Review of 
Books британський політолог, журналіст і 
професор Кембриджського університету 
Анатоль Лівен. Він закликає «необраний 
тимчасовий» уряд у Києві прийняти ідею 
федералізації, припинити АТО проти се-
паратистських центрів на Сході й про-
вести національні та регіональні вибори 
відповідно до нової Конституції, з якою 
погоджуються всі сторони (зокрема, Ро-
сія, США й Україна). «Надзвичайно важ-
ливо зазначити, що регіональна автоно-

мія – яка передбачає загрозу відокрем-
лення – це те, що проголосила для себе 
влада Львова, західного регіону, контро-
льованого українськими націоналістами, 
в лютому». Якщо цього міг вимагати Львів, 
чому не може Донецьк, цікавить автора. 
«Багато мешканців Донбасу бояться, що 
київський уряд – необраний чи обраний 
невеличкою більшістю, яка перебуває під 
фактичною владою націоналістичних 
протестувальників, – зможе в односто-
ронньому порядку вирішувати їхню 
долю», – продовжує він. Той факт, що зга-
дані заяви західних регіонів не супрово-
джувалися закликами від’єднатися від 
України і приєднатися до Польщі чи ЄС, 
агресією озброєних сусідніми державами 
осіб, самопроголошеними «референду-
мами» чи вбивствами, викраденнями й 
тортурами інакодумців, автор не згадує.
В одному з останніх чисел німецької лівої 
газети Der Freitag вийшла стаття, присвя-

чена проукраїнському мітингові на 
Потcдамер-плац у столиці ФРН 10 травня. 
У матеріалі під заголовком «Демонстра-
ція українських неонацистів у Берліні» ав-
тор Клаус Ерліх пише, що «в країні (Німеч-
чині. – Ред.) активізувалися українські 
крайні праві» і описує мирну акцію, де не 
було жодного націоналістичного чи фа-
шистського гасла, як «неонацистську де-
монстрацію». Ідею про дуже серйозну 
присутність на Євромайдані крайніх ра-
дикалів чи націоналістичних груп росій-
ські державні ЗМІ розвивали майже від са-
мого початку протестів. Цю риторику й 
надалі транслюють деякі прокремлівські 
автори, хоча довіра до неї і взагалі до яв-
ної російської пропаганди у стилі Russia 
Today значно впала після того, як за час 
Майдану в Україні особисто побували ко-
респонденти чи не всіх провідних видань і 
телеканалів Заходу, які побачили все на 
власні очі.

«Україна перебуває в орбіті природних гео-
політичних інтересів Росії. Заходу не слід на 
них посягати»
Читаючи колонки деяких британських авторів, 
складається враження, що Україна – це територія, 
а аж ніяк не суверенна країна, що має свої націо-
нальні інтереси і здатність – чи необхідність – від-
стоювати їх. «Ті, хто думає, що йдеться про неоім-
періалістичні захоплення земель, помиляється. 
Але РФ таки хоче зберегти свій статус великої дер-
жави», – стверджує у своїй колонці для The 
Guardian Рут Деєрмонд, співголова дослідницької 
групи з російської та євразійської безпеки у Депар-
таменті військових досліджень King’s College (Лон-
дон). На думку авторки, «Дії Росії в Україні були і є 
спробою врятувати її становище. Нагнітання кризи 
– це те, чого варто уникнути для успіху, і тому РФ 
лишається відкритою для переговорів». Рефреном 
звучить повтор: українська криза передусім має 
внутрішній характер, і його вирішення залежатиме 
від українців. Але роль Росії також є ключем до вре-
гулювання кризи. На думку німецького видання 
Spiegel Online, «шлях до (миру в Україні. – Ред.) 
починається з довіри. Захід нічого не втрачає, якщо 
чітко дасть зрозуміти, що Україна не стане членом 
НАТО чи ЄС у найближчому майбутньому. Така обі-
цянка могла би заспокоїти страхи РФ із приводу 
того, що два [західних] союзи ще більше набли-
зяться до російської території, і стабілізувати від-
чуття безпеки [у Росії]». 

Підготували 
Анна Корбут,  
Ганна Трегуб, 

Ольга 
Ворожбит

«Україна на порозі громадянської війни»
Етнічні зіткнення і боротьба за незалежність – це нормально, 
не варто перейматися, і Британії та Європі ніщо не загрожує, 
стверджує автор однієї з топових британських газет The 
Finanсial Times Тоні Барбер. «Вчорашня Республіка Сербська 
нині може статися і в ДНР. Самопроголошену державу босній-
ських сербів очолював Радован Караджич, психіатр і поет, 
який постав перед Гаазьким трибуналом разом із паном 
Младичем. Донецьку самопроголошену «Республіку» очо-
лює Денис Пушилін, колишній круп’є казино, який був 
пов’язаний у 1990-х із російською фінансовою пірамідою 
«МММ». Автор активно використовує терміни міжетнічних 
конфліктів у балканському стилі та бажання російських діа-
спор об’єднатися зі своєю метрополією як дієвий чинник кон-
фліктів на Сході та Півдні України. Мовляв, етнічні групи 
знову ділять території. 

Маніпуляція фактами щодо України, яка – свідомо чи ні – 
подається авторитетними журналістами, експертами і 
політологами в західних ЗМІ, часто небезпечніша за від-
верті фейки. Адже західний читач, який знає про Україну не 
більше, ніж українці про Сирію, має всі підстави вірити їй.
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Спілкувалась 
Ольга 

Ворожбит

Пітер Померанцев:
«Я не бачив серйозних людей, які вірили б, ніби в Києві біля керма 
опинилися фашисти»

В
ідомий британський пу-
бліцист про російську ін-
формаційну пропаганду, 
її трактування в західній 

пресі та можливість відстояти 
український геополітичний на-
ратив.

У. Т.: У своїй останній статті на 
сайті Foreign Policy ви пишете про 
«нелінійну війну», яку зараз веде 
Кремль. Яка в ній роль інформа-
ції та інформаційної пропа-
ганди?

– Величезна. Очевидно одне: 
те, що відбувається зараз в Укра-
їні, зокрема в Одесі, Маріуполі, 
видається справді чимось дуже 
реальним, у певному сенсі старо-
модним: зброя, злочинці і т. ін., 
але більша частина повідомлень 
про ці події неправдоподібна й 
дивна. Інформація та інформа-
ційна пропаганда мають вели-
чезне значення.

Якщо мова про стратегію, 
якої притримуються Путін і Ро-
сія, то вони відпрацювали спо-

соби ведення сучасної інформа-
ційної гри й діють дуже розумно. 
Усі ми знаємо канал Russia 
Today, але він лише відволікає 
увагу від підступніших речей, які 
робить РФ. Це щось на зразок ве-
ликого маневру, щоб зайняти 
всіх чимось, а реальний вплив 
проникає набагато далі. Усі ті 
аналітичні інститути й фахівці, 
які виступають у різних ролях 
для Кремля, поширюють його 
вплив і думку дуже тонко, сучас-
ними засобами, з відмінних по-
зицій. То вже не дурна прямолі-
нійна пропаганда, як було з ко-
мунізмом. Це робиться за допо-
могою різних джерел і різних 
людей.

У. Т.: Ви кажете, що ці експерти 
транслюють пропутінську пропа-
ганду з різних позицій, тому 
вона не видається такою очевид-
ною, але ж ми живемо в час гло-
балізації та інтернету. Чому ж та 
пропаганда все одно така ефек-
тивна?

– Доволі наївно думати, що 
інтернет дорівнює свободі. Cтарі 
диктатури, якщо говорити про 
диктатури XX століття, намага-
лися контролювати низи суспіль-
ства, і для них інтернет, оче-
видно, є загрозою, бо це низин-
ний спосіб надання інформації та 
медіа. Але постмодерні дикта-
тури ХХI століття, чи то Венесу-
ела, чи Росія, чи Катар, набагато 
складніші. Вони не намагаються 
розгромити опозицію, а прагнуть 
грати всередині їхніх наративів і 
маніпулювати потім зсередини. 
Ось що відбувається в РФ, ось як 
діє Кремль протягом цих трьох-
чотирьох років. Там набагато 
менше тиску згори вниз, ніж було 
в СРСР, поки що відносно віль-
ний інтернет. Мережею дуже 
легко маніпулювати зсередини. 
То інструмент політичних техно-
логій. Ви втягуєтеся в розмову 
людей у Facebook і починаєте 
нею маніпулювати. Це значно 
краще, ніж телевізор. Для всіх, 
хто працює на Константіна Ри-
кова (власник деяких інтернет-
ЗМІ в Росії. – Ред.), Владіслава 
Суркова (помічник президента 
РФ. – Ред.), Ґлєба Павловского 
(політолог. – Ред.), який, я га-
даю, все ще служить Кремлю, 
цього більш ніж достатньо. То 
мрія. Це ж неймовірно. Інтернет 
набагато більше є інструментом 
маніпуляції.

У. Т.: У західних медіа нерідко 
можна натрапити на певні кліше 
щодо України, там також багато 
прокремлівських думок на 
кшталт «Україна належить до ле-
гітимних інтересів Росії» тощо. Як 
боротися з цими кліше в міжна-
родних медіа?

– Дезінформація є меншою 
проблемою, ніж кліше. Про-
блема – питання наративу. Ціла 
купа наративів поширилися на 
Заході й фактично підтримують 
російську позицію. Є великий на-
ратив вини, і РФ дуже добре на 
ньому грає. «Ох, це трапилося, бо 
ми неправильно ставилися до Ро-
сії». Такі собі «лінзи» для маси.
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бІОГРАФІЧНА НОТА
Пітер Померанцев народився 1977 року в Києві у сім’ї ві-
домого поета й радіожурналіста Ігоря Померанцева. В 
1978-му родина емігрувала до Німеччини, у 1980-му до 
Лондона, де Пітер мешкає нині. З 2001-го до 2010-го 
жив та працював у Москві. Пише для Newsweek, The 
Daily Beast, The London Review of Books. Зараз створює 
книжку про Росію у ХХІ столітті.

Є також неоімперська група, 
яка намагається видати себе за 
реалістів, яким подобається мис-
лити категоріями великих дер-
жав. Чимало таких людей і у Ве-
ликій Британії. «Як і Росія, ми 
поділимо Європу між собою». 
Найбільше це стосується Мініс-
терства закордонних справ. 
Дуже давній спосіб мислення 
про речі, ще з XIX століття. То 
ментальність, приміром, Ялтин-
ської конференції, і це дуже спо-
кусливо. Давайте сядемо з Ро-
сією і перемалюємо Європу, бо 
всі ми важливі. Це також живить 
протилежну сторону емоцій на 
Заході – почуття власної важли-
вості. РФ дуже вправно тисне на 
ту кнопку. Проблема України в 
тому, що, по-перше, вона не має 
ЗМІ, які мовлять для міжнарод-
ної аудиторії, тобто бракує меха-
нізмів для вираження себе у 
світі. У Росії є канал Russia Today 
та всі ці різні дрібні механізми. 
Тому, думаю, потрібно започат-
кувати не лише антидезінфор-
мацію, що Україна вже частково 
робить, а щось на зразок громад-
ської медіа-кампанії. Очевидно, 
що ви не в змозі собі дозволити 
створити Russia Today, але це 
може бути сайт, який не тільки 
наполегливо просуватиме укра-
їнську позицію, а й матиме 
справу з українською ідентич-
ністю, українським правом на ге-
ополітичний наратив. Однак це 
потребує інвестицій. Росія ви-
тратила сотні мільйонів, щоб 
здобути собі голос у міжнарод-
ному просторі. Україні необ-
хідно щось зробити на проти-
вагу, почати виробляти свій на-
ціональний голос, бо коли ви 
кажете «Україна», для біль-
шості людей це нічого не зна-
чить. «Ми знаємо, де вона роз-
ташована, і що?» Те питання 
глибше, оскільки є багато плу-
танини в самій Україні сто-
совно її національного нара-
тиву. І цим також треба займа-
тися. Мені здається, що ті речі 
стоять поряд. Не думаю, що ви 
повинні просто робити беззміс-
товний піар.

Національний наратив має 
бути зрозумілим і послідовним 
всередині країни. Ці питання 
пов’язані: по-перше Україна пови-
нна мати механізми, але по-друге) 
вона також мусить розібратися, 
що є її наративом. Росія зробила 
це. Її наратив жахливий, але до-
волі зрозумілий. 

У. Т.: У міжнародних дискусіях 
довкола України задіяно дуже 
багато людей, про яких не ска-
жеш, що вони безпосередньо під-
тримують Путіна, але чиї виступи 
звучать саме так. Маю на увазі 
ізоляціоністів у США, правих та лі-
вих радикалів у Європі. Як проти-
стояти цим наративам?

– Їх так багато. До деяких ви 
повинні поставитися дуже сер-
йозно. Як-от до останньої публі-
кації Анатоля Лівена в The New 
York Review of Books. Лівен – 
дослідник імперій. Ви ніколи не 
звинуватили б його у пропутін-
ській позиції, але він прихиль-
ник Російської імперії. На його 
думку, Росія повинна бути вели-
кою та сильною, що це краще 
для світу і що будь-яке рішення 
має бути прийняте у перегово-
рах між Вашингтоном та Мо-
сквою. Є такі люди, як Родрік 
Брейтвейт, колишній британ-
ський посол у Росії. Навряд чи 
йому хтось платить. Як на мене, 
то він щиро вважає, що великі 
держави повинні вирішувати 
такі речі й що Україні справді не 
належить мати якийсь голос. Це 
маленька держава, яка не є важ-
ливою. І так думає багато хто. 
Гадаю, що з ними необхідно 
дискутувати, що це дуже цікаві 
співрозмовники із власним ро-
зумом і баченням світу. Хоча є і 
демагоги, яких краще просто іг-
норувати.

Щоразу, коли британський 
юрист (не маю тут на увазі ко-
гось конкретно) пише до 
Financial Times колонку на зра-
зок «Ми повинні більше дослу-
хатися до Путіна», повинна 
бути організація, яка дуже 
швидко вкаже: «Стривайте. Він 
же в дорадчій раді Газпрому!». 
Так має відбуватися постійно. 
Нам слід трохи змінити свою 
культуру. І вже на редакцій-
ному рівні, вважаю, що ви-
дання не мусять публікувати 
колонку, коли особа, котра дає 
оцінку, має фінансовий інтерес 
у Росії.

Змінімо трохи нашу куль-
туру. Зрозуміймо чітко, що 
люди пов’язані між собою. Тут 
потрібен суворий інституцій-
ний підхід. Має бути організа-
ція, що відстежуватиме кож-
ного політика – автора про-
кремлівської заяви, визнача-
тиме, чи є між ними зв’язки, й 
тиснутиме на тих, хто фінан-
сово залежний від РФ.

Але є і демагоги, як-от Пітер 
Гітченс (британський журналіст. 
– Ред.). На таких не варто зва-
жати, їм аби похизуватися. Тобто 
все залежить від типу: існують 
серйозні люди, варті того, щоб 
із ними полемізувати, а є вели-
чезна маса, яка має фінансові 
інтереси, і це має бути викрито, 
і є такі собі ідіоти.

У. Т: Коли проаналізувати все, 
що робить Путін, видається, 
ніби він діє за зразком кривого 
дзеркала. Як із цим мати 
справу в інформаційному про-
сторі?

– Він троль. Думаю, що 
люди розуміють це. Просто пи-
шіть і надалі, що це криве дзер-

кало. Якщо чесно, то я перестав 
засмучуватися через російські 
заяви: багато з них створені, 
щоб провокувати і злити.

Знову ж таки потрібні дві 
речі: інституційна – статті-
відповіді. Це повинно бути інсти-
туціоналізовано. Ви могли б мати 
людей, які писатимуть до розділу 
листів у ЗМІ, вимагаючи права 
відповіді на певні публікації, і які 
будуть готові сказати, що ми не 
згодні з тим. Це дуже важливо. 
Має бути система. Не чекайте, що 
це почнуть робити інші. Робіть 
самі. Щоразу, коли проросій-
ський представник з’являється на 
телебаченні, проукраїнський іде 
й каже: «Ні, це не відповідає дій-
сності».

Але, думаю, ці аргументи до-
сить очевидні. Я не бачив серйоз-
них людей, які вірили б у те, що в 
Києві біля керма опинилися фа-
шисти чи в іншу російську пропа-
ганду. Її створюють усередині РФ 
для місцевої аудиторії. Прості ро-
сіяни повинні відчувати, що їхня 
країна не є злом. Такими вигад-
ками Путін нікого не обдурить. 
Але Росія ошукує Захід за допо-
могою тонших речей. 
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Т
иждень поспілкувався з 
фінським журналістом 
Юккою Ріслаккі, який 
живе у Латвії, про образ 

країн Балтії в російській пропа-
ганді, внутрішній розкол, який 
розпалює остання, і про те, як 
маленька держава може цьому 
протистояти.

Уперше він приїхав до тоді ще 
радянської республіки восени 
1988 року. «На той час я мало 
знав про Латвію, хіба те, що вона 
міститься між Естонією і Литвою, 
столицею є Рига, а багато слів та 
імен кумедно закінчуються на 
«с», – писав він у своїй книжці 
«Маніпуляція фактами: латвій-
ський варіант». У ній медійник 
розвінчує найпоширеніші міфи, 
що їх використовували й вико-
ристовують в антилатвійській 
пропаганді. Деякі – майже один в 
один нагадують ті, що їх Росія 
нині задіює в інформаційній війні 
проти України.

У. Т.: Які вони, вигадки про країни 
балтії і, зокрема, Латвію, створені 
російською пропагандою для ви-
користання у своїй державі й за 
кордоном? Чи бачите в них схо-
жість із сьогоднішньою дезінфор-
мацією про Україну?

– Їх дуже багато. Наприклад, 
про те, що ніякої радянської оку-
пації цих країн не було й вони 
приєдналися до Радянського Со-
юзу добровільно. Про те (я згаду-
вав це у книжці), що латвійці – 
жорстокі люди, які повбивали в 
себе майже всіх євреїв іще до при-
ходу німців, а решту – під час 
вій ни. Що стосується Заходу, то 
там особливо поширений міф про 
утиски в країнах Балтії російських 
меншин, про відсутність у остан-
ніх чи то людських, чи то політич-
них прав, про неможливість оби-
рати мову спілкування. Хоча ро-
сійською в Латвії говорити 
можна, і її чутно всюди. Ті, хто не 

має громадянства, справді не го-
лосують на виборах, але отримати 
латвійський паспорт не так 
складно: треба просто трохи під-
учити державну мову.

Вимоги до рівня володіння 
нею різняться залежно від сфери 
зайнятості. Хочете, скажімо, пра-
цювати в сервісі – мусите непо-
гано опанувати латиську. А щоб 
просто здобути громадянство, до-
статньо елементарного, побуто-
вого рівня. Я складав мовний тест 
в Естонії, і він мені не видався 
складним. Оскільки я фін, то наші 
мови багато в чому схожі, але тест 

склав успішно не тільки я, а й 
майже всі росіяни в моїй групі.

У. Т.: Чи існує мовний розкол 
у латвійському суспільстві?  
Наскільки він актуальний?

– Усередині країни це  
серйозна проблема. У нас велика 
меншина – 27% населення – є ет-
нічними росіянами. Майже 40% 
жителів розмовляють росій-
ською. Вони, по суті, споживають 
інформацію тільки з РФ, дивля-
чись російськомовні телеканали, 
які часто поширюють неправдиві 
повідомлення про Латвію і світ 
загалом. Якщо вони щось чита-
ють, то це газети східного сусіда.

Це різні покоління людей. 
Одне – старі російські, єврейські 
чи татарські спільноти (вони ін-
тегровані краще). Друге – росі-
яни, українці та білоруси, пере-
селені радянською владою. 
Третя група – «нові» росіяни з 
Петербурга й Москви. Вони ску-
повують нерухомість у Латвії, 
отримуючи дозволи на постійне 
проживання. Ці теж не надто 
приязні до країни й не дуже її 
розуміють.

Спілкувалась 
Анна Корбут

юкка Ріслаккі:
«брехати про Україну 
може бути складніше,  
ніж про країни балтії»
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Латвійська влада безпере-
станку говорить про їхню інтегра-
цію в суспільство, але реальних 
успіхів обмаль. Майже 300 тис. 
осіб у невеличкій країні досі не 
мають громадянства. У багатьох 
воно російське. Чимало хто не 
знає латиської, хоча живе в країні 
вже доволі довго. Мене турбує те, 
що є багато школярів, які володі-
ють цією мовою, але почуваються 
вони ближчими до Росії, ніж до 
Латвії. Кажуть, що не є патріо-
тами своєї країни.

У. Т.: У випадку України є думка, 
що мовною проблемою не так 
просто маніпулювали б за кра-
щого економічного становища: 
тоді російськомовні, які не надто 
підтримують державу зараз, були 
б лояльнішими. Як щодо Латвії?

– Росіяни весь час повторю-
ють, що почувались би ближчими 
до неї, якби вона мала кращу 
владу. Була б держава заможні-
шою, а не такою «недіє здатною», 
як її зображає Росія, то і їм ліпше 
велося б. Понад те, найбільша 
партія в Латвії проросійська. Її 
представники стверджують, мов-

ляв, нам слід забути про історію, 
мову та інше, що розділяє сус-
пільство, й зосередитися нато-
мість на економіці та майбут-
ньому. Але що таке Латвія без іс-
торії та мови?

Російськомовні живуть пере-
важно у великих містах і на сході 
країни. Вони не фермери. Багато 
з них займаються бізнесом. Най-
прибутковіший бізнес у Латвії не-
рухомість і банківська сфера. 
Вони дуже сильно залежать від 
Росії та росіян.

У. Т.: У книжці ви пишете, що 
«Європа ніколи нас не зрозуміє» 
(цитата з пісні, популярної 2004 
року на латвійському радіо). 
Українці відчували щось схоже, 
коли починався Майдан. Але 
складається враження, що після 
посилення російської загрози, 
шквалу відверто брехливої про-
паганди Кремля та уваги, яку 
Майдан привернув до неї, чи-
мало західних журналістів при-
їхали сюди побачити ситуацію 
на власні очі. Чи досі актуальна 
ця цитата, зокрема, стосовно 
Латвії, Литви й Естонії? Зуміють 
вони на хвилі такої уваги розвін-
чати якісь міфи про себе?

– Брехати про Україну може 
бути складніше, ніж про країни 
Балтії. Адже їх ніхто не знав, ніхто 
ними не цікавився, натомість про 
них поширювалася всіляка не-
правда. Сьогодні увага планети 
прикута до України. Сюди приїз-
дить багато хороших журналістів. 
І світ краще розуміє російську 
пропаганду. У Фінляндії, напри-
клад, друковані ЗМІ дуже добре 
висвітлюють українські події, її 
медійники почали краще виріз-
няти кремлівський агітпроп. Вод-
ночас проблема в тому, що чи-
мало західних журналістів не зна-
ють історії, тож не готові писати 
про країни на кшталт наших.

А взагалі Росія постійно веде 
інформаційну і психологічну ві-
йну. Віддавна проти країн Балтії, 
а тепер іще й проти України. Тут 
мене запитували, чи не варто й 
Києву вдатися до брехні та пропа-
ганди у відповідь на московські. 
Як журналіст я на боці правди. 
Вона все одно чи пізно вийде на 
поверхню.

Однак досить песимістично 
дивлюся на можливість протисто-
яти російській пропагандистській 
машині з її грішми та ресурсами. 
У країнах Балтії тимчасово при-
пинили трансляцію деяких теле-

каналів РФ. Щойно це сталося, 
Моск ва відразу заявила про пору-
шення свободи слова, хоча при-
чиною послужило серйозне ви-
кривлення латвійської історії та 
української кризи. В Латвії ті, хто 
дивився ці канали, сприйняли за-
криття негативно, бо це (і мені 
сумно таке усвідомлювати) дже-
рело інформації, якому вони дові-
ряють. Але уряди держав регіону 
планують створити новий спіль-
ний об’єктивний російськомов-
ний канал. 

У. Т.: А як невеликій країні ви-
правити свій імідж за кордоном? 
Як це робить Латвія?

– Один із варіантів – успішні 
бренди. Я жив у Естонії та в Лат-
вії. В якийсь момент обидві вони 
шукали щось на кшталт власної 
Nokia – успішний місцевий бренд. 
Країнам Балтії він не завадив би. 
Дехто каже, що латвійською 
Nokia може стати культура. Пого-
джуюся. Адже є серйозні орке-
стри, диригенти, опера. Цього 
року Рига – культурна столиця 
Європи. Її вже відвідало багато 
людей, переважно зі сходу конти-
ненту й скандинавських країн. Ці 
туристи не просто приїжджають 
випити, а серйозно цікавляться 
місцевою історією, архітектурою, 
культурою. Росіяни здебільшого 
прямують до Юрмали, яку 
пам’ятають від радянських часів, 
а західноєвропейці – до Риги. Ще 
один варіант для Латвії – чиста 
природа і якісна органічна їжа.

Коли думаю про країни, зо-
крема посткомуністичні, яким 
вдалося поліпшити імідж за кор-
доном, відразу згадую Естонію. 
Вона здобула репутацію малень-
кої молодої демократії, ІТ-дива, 
де працюють молоді, нові й чесні 
політики. Інший приклад – 
Польща. Російським елітам, ма-
буть, не надто приємно бачити су-
сіда, який має демократію та не-
погані успіхи в ЄС і НАТО. 

Воркута!  
(Vorkuta!)

«Маніпуляція 
фактами: 
латвійський 
варіант»  
(The Case 
for Latvia. 
Disinformation 
Campaigns 
Against a Small 
Nation)

бІОГРАФІЧНА НОТА
юкка Ріслаккі – фінський журналіст і літератор. Пише 
про історію, розвідку й поп-культуру. Вивчав політологію 
в Гельсінському університеті, потім писав про країни 
Балтії для провідної фінської газети Helsingin Sanomat. 
У 2007-му вийшла його «Маніпуляція фактами: латвій-
ський варіант» – спершу фінською, а згодом, у 2008-му, 
англійською. У 2009 році нагороджений Хрестом визна-
ння Латвійської Республіки за самовіддану популяриза-
цію образу цієї країни за кордоном і вклад у національно-
патріотичну освіту молоді. У своїй останній книжці «Вор-
кута!» він пише про повстання 1953 року у воркутинських 
таборах, де українці брали найактивнішу участь.
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Втримати рівновагу 
Кредит МВФ: панацея від усіх бід чи черговий привід  
для занепокоєння?

30 
квітня Міжнарод-
ний валютний фонд 
схвалив угоду стенд-
бай, відповідно до 

якої Україні виділять кредитну 
лінію загальним обсягом $17,1 
млрд. Перший транш на суму 
$3,2 млрд уряд отримав 7 
травня. Якщо влада успішно 
проходитиме контрольні точки, 
то на неї чекають ще вісім тран-
шів, які протягом 2014, 2015 і 
2016 років забезпечать нам де-
шеве фінансування обсягом від-
повідно $7,4 млрд, $8,6 млрд та 
$1,1 млрд. Здавалося б, ось вони, 
довгоочікувані кошти МВФ, які 
підштовхнуть українську еконо-
міку на траєкторію стрімкого 
зростання. Втім, чи матиме на-
справді цей кредит вплив на ки-
шені простих українців і чи 
створить він можливості для 
розвитку країни? Відповідь не-
однозначна, але аналіз деталей 
угоди дає змогу наблизитися до 
неї впритул.

ПОТРЕбИ У ФІНАНСУВАННІ
За оцінкою компанії Dragon 
Capital, починаючи з травня і 
до кінця поточного року уряд 
повинен погасити валютних 
боргів на $7,6 млрд. Сюди вхо-
дять єврооблігації НАК «Наф-
тогаз України», за якими кре-
диторам треба сплатити $1,6 
млрд у вересні, а також ОВДП, 
деноміновані у валюті, на за-
гальну суму $1,25 млрд. Окрім 
того, текст угоди з МВФ 
зобов’язує Нафтогаз розрахува-
тися у травні з Газпромом, а 
Нацбанк – продати НАК необ-
хідну кількість валюти із золо-
товалютних резервів. Варто за-
значити, що на кінець березня 
сума боргу становила $2,2 млрд, 
а вже на початок травня, за оцін-
ками російського газового моно-
поліста, – майже $3,5 млрд. Та-
ким чином, лише щоб розпла-
титися з валютними боргами у 
2014 році, потрібно понад $11 
млрд.

Отже, тих $7,4 млрд, які за 
сприятливих умов виділить 

нам МВФ, недостатньо, тобто на 
сукупному попиті в Україні ці 
гроші безпосередньо не позна-
чаться. Однак їх надходження, 
безперечно, матиме суттєвий 
опосередкований вплив, адже, 
як очікують у Фонді, розблокує 
фінансову допомогу Україні з 
боку іноземних урядів та між-
народних організацій, а також 
відновить упевненість серед 
приватних інвесторів. За оцін-
ками МВФ, сумарний обсяг ко-
штів, які нададуть уряди США, 
Канади, Японії, а також Євро-
комісія, Світовий банк, ЄБРР та 

ЄІБ у формі кредитів чи євроо-
блігацій із зовнішніми гаранті-
ями (їх згодом треба буде по-
вертати!), цього року станови-
тиме $6,3 млрд. Що дасть змогу 
нашій владі не лише рефінан-
сувати валютні борги, а й вико-
ристати понад $2,5 млрд для 
ін’єкцій в економіку.

Сума нібито й чимала 
(близько 2% ВВП), однак її зна-
чення для підтримання еконо-
мічної рівноваги може бути 
двояким. Річ у тім, що у своїх 
прогнозах МВФ закладає дуже 
песимістичні макроекономічні 

показники на 2014 рік (див. 
«Невтішні прогнози»), на-
приклад, падіння реального 
ВВП на 5%, зменшення відно-
шення інвестицій до ВВП до не-
бачених 9,5% (із 15,7% 2013-го), 
сумарний дефіцит сектору дер-
жавного управління (зведеного 
бюджету, пенсійного фонду та 
інших позабюджетних фондів) 
і Нафтогазу на рівні 8,5% ВВП. 
Усі ці прогнози свідчать про те, 
що Фонд очікує суттєвого па-
діння припливу іноземного 
приватного капіталу в Україну 
за результатами року, а тому, на 

думку його експертів, забезпе-
чувати економіку ліквідністю 
слід передусім через урядові 
канали: бюджет, ПФУ, Нафто-
газ. З одного боку, враховуючи 
ситуацію на Сході України, яка 
відлякує приватних інвесторів, 
такі прогнози можуть бути ви-
правданими й на нашу країну 
справді чекає інвестиційна за-
суха. У такому разі потреби 
держави у фінансуванні вну-
трішніх дефіцитів сягатимуть 
128 млрд грн, порівняно з 
якими зазначені $2,5 млрд ви-
даватимуться краплею в морі. 
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Невтішні прогнози
Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують значне падіння реального ВВП 
України, різке зростання інфляц та поступове нівелювання дефіцитів платіжного балансу 
і сектору державного управління (СДУ) включно з Нафтогазом. Прогноз реалістичний, 
але надто консервативний
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Решту 100 млрд грн треба буде 
шукати всередині країни, і що-
найменше дві третини цієї 
суми, за оцінками Фонду, Нац-
банку доведеться надрукувати 
в обмін на ОВДП. На жаль, це 
погана практика, яка згодом 
може мати дестабілізуючий 
вплив на ціни, які й без того 
стрімко зростають під впливом 
знецінення гривні. Але 
оскільки МВФ її схвалює, то 
здається, ніби він разом із ін-
шими донорами вирішив забез-
печити Україні лише той міні-
мум фінансування, без якого у 
нас настав би економічний 
хаос. Або, навчений історією 
відносин з українськими уря-
дами, остерігається давати 
більше грошей, оскільки влада 
може припинити виконувати 
взяті зобов’язання, особливо 
після президентських виборів.

З іншого боку, якщо хвилю-
вання на Сході України втихо-
миряться, країна може зафіксу-
вати масовий приплив інозем-
них приватних інвестицій. Пе-
редусім ідеться про грошовий 
капітал, зокрема «гарячі 
гроші», які надходять ледь не в 
кожну країну після суттєвих 
девальвацій. Їх поява пом’як-
шить проблеми з фінансуван-
ням, тож зазначені $2,5 млрд 
для уряду, ймовірно, стануть 
некритичними. Також можна 
чекати на виробничий капітал 
– появу на українському ринку 
великих західних компаній зі 
значними сумами, необхід-
ними для започаткування біз-
несу. Але для цього влада по-
вин на забезпечити зниження 
собівартості ведення бізнесу, 
тобто зменшити корупційну, 
податково-бюджетну, інфра-
структурну складові собівар-
тості, чого можна досягти лише 
за допомогою глибинних ре-
форм. Якщо такий сценарій ре-
алізується, то побоювання та 
несприятливі прогнози МВФ не 
виправдаються, а макроеконо-
мічні дисбаланси нівелюють 
значно швидше. Хоча Фонд і 
згадує кількома словами про 
можливість такого розвитку 
подій, але складається вра-
ження, що він не дуже вірить у 
нього, напевно, небезпідставно.

Є також третій, найгірший 
сценарій – втрата Україною те-
риторіальної цілісності внаслі-
док ескалації конфлікту у схід-
них областях (не без активної 

участі Росії, звичайно). МВФ до-
пускає такий розвиток подій і 
не раз підкреслював, що в та-
кому випадку може розширити 
фінансування й переглянути 
умови програми стенд-бай. Це, 
безумовно, заспокоює й роз в’я-
зує руки креативній частині 
уряду, дає змогу зосередитися 
на проведенні реформ, не огля-
даючись на військово-по лі-
тичну ситуацію на Донбасі.

За будь-яких обставин фі-
нансової допомоги від МВФ та 
інших донорів у 2014-му не буде 
забагато. Подібна ситуація 
складеться й у 2015-му. Окрім 
$8,6 млрд від Фонду Україна 
може отримати $5,4 млрд від 
міжнародних донорів, але по-
вин на виплатити $9,3 млрд ва-
лютних боргів, зокрема $3 млрд 
російського кредиту. Тож $4,7 
млрд, які залишаться в розпо-
рядженні уряду, не вистачить 
для фінансування дефіцитів 
сектору державного управління 
та Нафтогазу, оцінених креди-
тором у 106 млрд грн, і знову до-
ведеться звертатися до локаль-
ного фінансового ринку й, мож-
ливо, друкарського верстата 
НБУ (хоч і меншою мірою, ніж у 
2014-му).

Отже, незважаючи на те що 
широко розрекламована й дов-
гоочікувана фінансова допо-
мога від Міжнародного валют-
ного фонду та інших донорів 
починає надходити, дово-
диться констатувати: її обсяг у 
теперішній ситуації не створює 
для українського уряду широ-
кого простору для маневру, а 
лише немов продає йому час і 
відкриває вузеньку стежинку, 
якою той мусить провести еко-
номіку повз прірву кризи про-
тягом наступних півтора року. 
Щоб нею пройти, слід запрова-
джувати глибинні економічні 
реформи, не озираючись на по-
літичну та геополітичну кон’юн-
ктуру. Якщо трансформація 
економіки матиме поступ, 
Україна може сподіватися на те, 
що після деескалації конфлікту 
східних областях почне надхо-
дити значний приватний іно-
земний капітал. Тоді еконо-
мічне зростання сягне високих 
темпів вже 2015-го, а цього-
річне падіння буде не таким 
глибоким, як прогнозують 
влада та кредитор. Якщо ж ре-
форми застрягнуть, то на кі-
нець 2015-го ми матимемо ве-

личезний держборг (за розра-
хунками експертів МВФ, за два 
роки державний та гарантова-
ний державою борг зросте на 
81% і становитиме критичні 
62% ВВП), а видатки на його об-
слуговування (4,3% ВВП) бу-
дуть вищими, ніж у проблем-
них Іспанії та Португалії, і ма-
тимуть дестабілізуючий вплив 
на економічну рівновагу. У та-
кому разі Україна підійде до де-
фолту та руйнівної кризи наба-
гато ближче, ніж була за часів 
режиму Януковича.

НЕОДНОЗНАЧНІ РЕФОРМИ
Запропонувавши Україні знач ні 
кошти, Міжнародний валютний 
фонд мав би розуміти, що їх по-
вернення неможливе без розви-
тку економіки. А от далі почина-
ються проблеми. МВФ вислов-
лює сподівання на пожвавлення 
глобальної кон’юнктури на си-
ровинних ринках (зростання 
цін на зерно та метал), чим упо-
дібнюється до режиму Януко-
вича, який сподівався на удачу, 

а потім звинувачував у падінні 
економіки несприятливі ціни на 
продукти українського експорту 
у світі. Водночас кредитор про-
понує Україні провести ре-
форми у п’ятьох напрямах, від-
значаючи орієнтованість уряду 
на те, щоб покласти край мину-
лим практикам управління.

Передусім МВФ вітає пере-
хід до гнучкого валютного 
курсу, що в майбутньому дасть 
змогу легше переживати еконо-
мічні шоки та змістити акцент 
діяльності НБУ з валютної на 
цінову стабільність. На думку 
експертів Фонду, курс 10–11 
грн/$ на сьогодні є фундамен-
тально обґрунтованим, хоча у 
разі погіршення відносин із Ро-
сією та ескалації конфлікту на 
Сході України можливе знеці-
нення нацвалюти до 12–13 
грн/$. У самій угоді не вказа-
ний курс гривні, який у своїх 
розрахунках використовує 
МВФ, однак із неї можна вира-
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хувати, що він становить 10,95 
грн/$ на 2014 рік і поступово 
зростає до 12,2 грн/$ у 2017-му. 
Окремо слід зауважити, що 
кредитор зобов’язав Нацбанк 
поступово відмовитися від усіх 
обмежень на валютному ринку, 
запроваджених режимом Яну-
ковича, що, безумовно, суспіль-
ство та бізнес сприймуть дуже 
схвально.

Другим напрямом є банків-
ська система. До кінця вересня 
35 найбільших фінустанов 
України, які володіють 82% ак-
тивів банківської системи, про-
йдуть стрес-тест, який оцінить 
якість останніх. На думку екс-
пертів Фонду, за курсу 10,5 грн/$ 
система легко впорається з де-
вальвацією, потреби в докапіта-
лізації банків будуть нез нач -
ними (1,5% ВВП). Якщо гривня 
знеціниться до 12,5 грн/$, бан-
ківський сектор матиме значно 
більші проблеми й потребува-
тиме близько 5% ВВП на докапі-
талізацію. У такому разі по-
трібне буде активне втручання 
уряду аж до нової хвилі націо-
налізації банків. Для простих 
українців це означає, що у ви-
падку деескалації конфлікту в 
східних областях ні банківська 
система, ні валютний курс не 
зазнають подальших потрясінь. 
Можна буде спокійно класти 
гроші на депозит, доки ставки 
залишаються високими. Якщо 
ж події розвиватимуться за най-
гіршим сценарієм, краще поки 
що тримати власні заоща-
дження при собі.

Третім напрямом реформу-
вання є державні фінанси. Про-
вівши секвестр бюджету, уряд 
очікує цього року збільшення 
доходів на 1,3% до ВВП та змен-
шення видатків на 2,0% до ВВП 
відносно того, що запланував ре-
жим Януковича. Це, безумовно, 
знизить дефіцит сектору дер-
жавного управління. Але з 
огляду на можливий брак інших 
ін’єкцій в економіку було вирі-
шено провести адаптацію дер-
жавних фінансів поступово, тож 
дефіцит залишиться на висо-
кому рівні – 5,2% ВВП. Та не це 
головне. Нарешті наша влада ра-
зом із МВФ дійшли до розу-
міння, що причиною всіх еконо-
мічних криз в Україні періоду 
незалежності є необґрунтоване 
зростання соціальних виплат. 
Тому уряд зобов’язався забезпе-
чити зростання мінімальної 

зарплати та окладів бюджетни-
ків відповідно до підвищення се-
редньої продуктивності праці в 
економіці. І хоча прості українці 
через це можуть втратити дина-
міку зарплат, країна нарешті 
стане жити відповідно до своїх 
доходів. То буде велике досяг-
нення, яке надовго стабілізує 
економічну ситуацію. Інша річ, 
що для цього потрібні політики, 
які відмовляться від передви-
борчого популізму. А от чи є такі 
в Україні, побачимо перед на-
ступними виборами до Верхо-
вної Ради.

Четвертий напрям – енерге-
тичний сектор (НАК «Нафтогаз 
України»). Уряд погодився підви-

щити тарифи на газ для насе-
лення (див. «Ера дешевого 
газу»). Однак це відбувати-
меться поступово. Наприклад, 
цього року тарифи зростуть на 
56%, що лише компенсує нега-
тивний вплив девальвації на фі-
нансовий стан НАК. Відтак дефі-
цит Нафтогазу збільшиться до 
3,3% ВВП, що разом із погашен-
ням євробондів та боргу перед 
Газпромом створює величезні 
потреби у фінансуванні, котрі 
уряд задовольнятиме вже звич-
ним випуском ОВДП для попо-
внення статутного фонду компа-
нії, в обмін на які НБУ продасть 
НАК майже $5 млрд. І ось тут 
проявляється вся суть рекомен-

дацій МВФ. Підвищення цін на 
газ, погашення боргів, пошук 
джерел фінансування – усе це но-
мінальні заходи. Хоча вони при-
водять баланс компанії в норму, 
але не вирішують проблеми за-
лежності від Газпрому (про ре-
верс із Європи в угоді згадано 
лише побіжно), низької плато-
спроможності ТКЕ та високої со-
бівартості (низької ефективності) 
товарів і послуг, які надає компа-
нія. Зазначені питання є базо-
вими, хоча складається вра-
ження, що вони зовсім не цікав-
лять кредитора. Із позитиву слід 
згадати, що держава зобов’я зує-
ться розширити мережу соціаль-
ного захисту, збільшивши кіль-
кість домогосподарств, які не від-
чують підвищення цін на газ і те-
пло, із 810 тис. до 4,5 млн (27% 
населення України). Також уряд 
разом зі Світовим банком працю-
ватиме над збільшенням енер-
гозбереження в ТКЕ, житлових 
будинках та державних будівлях. 
Окрім того, для ТКЕ буде ство-
рено систему окремих рахунків, 
на які надходитимуть кошти кін-
цевих споживачів, що автома-
тично перераховуватимуться На-
фтогазу. Це один із небагатьох за-
ходів, що пропонують реформи 
за змістом, а не за формою.

І останнє за порядком, але, 
мабуть, головне за значенням – 
реформування держуправ лі н  ня. 
Тут спектр заявленої роботи 
справді широкий – від збіль-
шення ефективності держ-
компаній (читай усунення мар-
нотратності їхніх керівників), 
прозорості держзакупівель, за-
безпечення цивілізованої ро-
боти судів та податківців до бо-
ротьби з корупцією та відмиван-
ням грошей, а також повернення 
активів, украдених «Сім’єю». Од-

За даними МВФ, власні розрахунки

Ера дешевого газу
Угода з МВФ передбачає поступове зростання тарифів на газ для населення, які зараз 
у чотири – дев’ять разів нижчі, ніж у країнах-сусідах. Однак навіть після цього у 2017 році 
українські тарифи будуть удвічі меншими, ніж у східноєвропейських державах
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нак далі гучних декларацій 
справа не йде: інструменти до-
сягнення цих цілей залишилися 
поза увагою. Є лише окремі про-
позиції стосовно моніторингу 
банками походження грошей по-
літиків (дуже прогресивний за-
хід, хоча він іде врозріз із тим 
безкарним поверненням пред-
ставників режиму в Україну, яке 
спостерігаємо останнім часом) і 
полегшення створення бізнесу 
та сплати податків (захід, який 
давно назрів).

Далі – найцікавіше. Уряд за-
мовив МВФ глибинне діагнос-
тичне дослідження, яке вказало 
б на проблеми економічної сис-
теми України та заходи з їх подо-
лання. Невже за 23 роки неза-
лежності влада не зрозуміла, які 
проблеми має економіка і як із 
ними боротися!? Невже, окрім 
популістських заяв про боротьбу 
з корупцією, чесні суди та лег-
кість ведення бізнесу, нинішнє 
керівництво більше ні на що не 
здатне й нічим не відрізняється 
від «папєрєдніків»?

Ще кілька років тому у 
владних ешелонах панувала 
думка, що «в Україні нічого 
зробити неможливо». Тому тоді 
ніхто й не пробував, натомість 
усі лише розкрадали державні 
активи та грошові потоки. Не-
вже тепер ми стаємо заручни-
ками цього, а в новій владі кри-
тично мало людей, які глибоко 
розуміють проблеми економіч-
ної системи й інструменти їх 
вирішення? Тоді на Україну 
справді чекає велика біда. Бо 
рекомендації МВФ далі ліквіда-
ції макроекономічних дисба-
лансів не йдуть. Та й це не по-
трібно Фонду: він, як і будь-яка 
фінансова організація, бо-
реться за косметичний ремонт 
української економічної сис-
теми, щоб, немов взявши її в 
оренду, вчасно відбити вкла-
дені кошти, разом із тим не до-
пустивши розрухи.

Натомість Україні необхід-
ний «євроремонт» економічної і 
політичної системи. І для цього 
треба зовсім небагато. По-
перше, зменшити витрати віт-
чизняного бізнесу на всі еле-
менти, які залежать від дер-
жави. Йдеться про корупційну 
складову (відкати регуляторним 
органам за дозволи, ліцензії, за 
відсутність проблем із податко-
вою та силовиками), мінімізу-
вати яку можна через обме-

ження контактів між бізнесом та 
владою; бюджетну (кількість по-
датків, затрати часу на звіту-
вання та роздуті видатки бю-
джету, які потребують високих 
доходів), яку вдасться змен-
шити, якщо відмовитися від па-
терналізму та залишити дер-
жаві лише базові функції, а та-
кож про інфраструктурну (під-
вищені витрати бізнесу у зв’язку 
з поганою інфраструктурою, 
як-от незадовільний стан доріг, 
застарілий рухомий склад 
тощо), для усунення якої по-
трібно будувати, а не руйнувати. 
По-друге, вивести якомога 
більшу частину економіки з тіні. 
Слід розуміти, що окрім від-
верто злочинних тіньових схем 
неофіційний сектор складається 
з багатьох підприємств, продук-
тивність праці на яких недо-
статня для того, щоб покривати 
всі офіційні видатки, передусім 
пов’я зані з державою. Відтак 
зростання ефективності остан-
ньої приведе до самостійного 
виходу з тіні значної частини 
бізнесу. По-третє, уряд має взя-
тися за перекриття схем виве-
зення капіталу за кордон. Треба 
усвідомити, що відбувається ма-
совий відплив грошей з України 
не через скупість олігархів, а че-
рез неможливість забезпечити 
прибутковість інвестиційних 
проектів в умовах наявної еко-
номічної системи. Якщо система 
буде ефективною, виведення ка-
піталу з країни втратить сенс.

Головне, що мають розуміти 
уряд і МВФ, – не закони роб-
лять систему, а дії людей, які її 
формують. Україна потребує 
зміни не законів, а тих, хто за-
безпечує їх виконання, та свідо-
мості тих, хто їх має викону-
вати. Що раніше до влади при-
йде нове покоління, яке вміє бу-
дувати, а не лише красти й руй-
нувати, то швидше економіка 
стане ефективною, а країна по-
чне процвітати. У такому ра-
курсі кредит МВФ – то фак-
тичне визнання міжнародною 
спільнотою права нового поко-
ління українців, які вистояли 
революцію, керувати державою. 
Це право має реалізуватися в 
результатах виборів. Однак 
доки в керівництві держави бу-
дуть переважно вихідці з мину-
лого, що спостерігаємо зараз, 
доти українцям, схоже, не допо-
можуть ні влада, ні гроші Між-
народного валютного фонду. 

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

19–23 травня 
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
20 травня, 18:00 – презентація книжок для підлітків 
Марини Муляр «Гра»: «Синій коридор», «Світ легкий, 
Світ важкий», «Хто мене кличе?». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
21 травня, 18:30 – презентація книжки Ігоря Дерев’яного 
«Сила волі. Євген Коновалець». Спільно з Центром 
досліджень визвольного руху.
22 травня, 18:00 – презентація книжки Данила Яневського 
«Підручник відомих історій держави». Спільно 
з видавництвом «Фоліо».
23 травня, 18:00 – презентація книжки Войцеха Гертиха 
«Віра і дія». Спільно з Інститутом Св. Томи Аквінського та 
видавництвом «Дух і Літера».

Львів (просп. Свободи, 7):
20 травня, 18:00 – розмова на тему «Забуті імена. Родина 
Заклинських». Спільно з видавництвом «Богуславкнига».
21 травня, 18:00 – презентація книжки Олександра Дєдика 
«Чортківська офензива». Спільно з видавництвом 
«Астролябія».
23 травня, 18:30 – презентація книжки Юл� Мусаковської 
«Полювання на тишу». Спільно з видавництвом «Крок».

Харків (вул. Сумська, 3):
19 травня, 19:00 – презентація проекту «Волонтерські 
екотабори у Харківській області».
20 травня, 19:00 – круглий стіл «Необхідність змін». 
Робоча мова англійська.
23 травня, 18:00 – відкрита лекція «Містобудівні 
експерименти 1920–1930 рр.».



Автор: 
Костянтин 
Скоркін, 
Луганськ

Отаманщина. 
На Луганщині панує безвладдя
Протягом місяця Луганська область перетворилася  
на кримінальний анклав, у якому не діє офіційна влада

29 
квітня сепаратисти, 
що захопили луган-
ське управління 
СБУ, перейшли до 

нового наступу, взявши під свій 
контроль адміністративні бу-
дівлі в центрі міста. Встояло 
лише обласне управління мілі-
ції. Центр Луганська перетво-
рився на Грозний 1990-х – 
озброєні бойовики в камуфляжі 
з автоматами стали частиною 
міського пейзажу.

Навколо міста встановлені 
блокпости сепаратистів, які об-
шукують автівки та навіть між-
міські маршрутки. Знайомий 
розповідає, що на одному з та-
ких блокпостів його машину 
ледь не розстріляли бойовики, 
коли він не зупинився на їхній 
наказ. «Вони були самі налякані 
цією ситуацією. Кажуть: ви що, 
не розумієте, що в нас зброя? Я 
відповідаю: а якби в мене була, 
то я теж міг би зупиняти будь-
кого?»

Зараз у Луганську немає нія-
кої чинної влади. Обов’язки го-
лови облдержадміністрації тим-
часово виконує очільниця міс-
цевої «Батьківщини» Ірина Ве-
ригіна, призначена Турчиновим 
замість Михайла Болотських. 
Але ця посада тут вельми умовна 
– будівлю ОДА захопили сепара-
тисти, чиновники не можуть 
нормально працювати. Фак-
тично влада Києва на Луганськ 
не поширюється. Облрада та ме-
рія вже пливуть за течією сепа-
ратистського руху. Незважаючи 
на участь багатьох місцевих де-
путатів у діях «колорадів» (осо-
бливо активні комуністи), важко 
сказати, що вони відіграють ви-
рішальну роль у нинішніх по-
діях. Радше це спроба осідлати 
хвилю, яка вже розгортається 
самостійно. (Кумедна історія 
трапилася з одним із високопо-
садовців, представником ПР, у 

якого ледь не відібрали на сепа-
ратистському блокпосту автівку 
і якому з великими труднощами 
вдалося довести, що він «свій».) 

Силовий блок у Луганську 
деморалізований та схильний до 
зради – новий керівник облас-
ного УВС Анатолій Науменко, 
діставши підкріплення з інших 
областей, поки що не скорився 
самозванцям, але невідомо, 
скільки він протримається. За-
гони українського війська та На-

ціональної гвардії постійно бло-
куються бандами сепаратистів, 
які активно застосовують так-
тику живого щита з цивільних. 

Увесь цей владний вакуум 
заповнюють різноманітні само-
проголошені «отамани». Так, 
«народним губернатором» та 
командувачем «Південно-
Східної армії» є Валерій Боло-
тов, колишній військовий, ро-
дом із міста Стаханова. На півдні 
Луганщини, у шахтарсько-
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промисловій зоні, де містяться 
підприємства Ахметова, діють 
люди ще одного сепаратись-
ского ватажка Олексія Мозго-
вого, колишнього гастарбайтера 
з Росії. Він не визнає влади Бо-
лотова та діє самостійно (навіть 
заявляв, що Болотов наказав 
його вбити). В Антрацитів-
ському районі взагалі власну 
республіку вирішив створити 
місцевий голова райадміністра-
ції, запросивши на допомогу ро-
сійських «казаков» із Дону, які 
досить упевнено проникли на 
територію України крізь дірявий 
кордон та навезли в місто купу 
зброї. Ще одна структура, котра 
діє в обласному центрі, – На-
родна рада Луганщини, яку очо-
лює такий собі Андрій Андреєв, 
колишній начальник міського 
транспорту. У минулому він був 
тісно пов’язаний із нардепом від 
ПР Володимиром Медяником та 
КПУ. Саме самозвана Народна 
рада під проводом Андреєва ви-
знала Болотова легітимним кер-
маничем області та спонукала 
мерів міст регіону до прове-
дення референдуму про прого-
лошення «Луганської Народної 
Республіки». 

Куратором дій сепаратистів, 
принаймі легальним, є народ-
ний депутат Олег Царьов. Ак-
тивно підтримують «колорадів» 
й обранці-мажоритарники з Лу-
ганщини: «засвітилися» регіо-
нал Сергій Горохов та самовису-
ванець Володимир Струк. 

Але сепаратистський сцена-
рій уже давно перейшов межу 
шантажу Києва місцевими кер-
маничами. Внаслідок розхиту-
вання ситуації запанувала анар-
хія, яка призводить до утво-
рення «сірої зони», «піратської 
республіки». 

Склад сепаратистських бойо-
виків дуже строкатий: ядро ста-
новлять відставні військові та 
силовики, є певний відсоток міс-
цевих «казаков», до них приєд-
нуються побратими з Росії. 
Після того як «колоради» пере-
йшли до активної фази дій, до 
їхніх лав влилося багато кримі-
нальників. За оцінками експер-
тів, приблизно третина бійців 
«Південно-Східної армії» мала в 
минулому проблеми із законом, 
є й злодії-рецидивісти. Один із 
поверхів захопленої будівлі СБУ 
займають саме такі кримінальні 
елементи, вони найбрутальніше 
поводяться із заручниками, на-

падають на журналістів і чинять 
«реквізиції». «Волонтери» з Ро-
сії (окрім «казаков»), зокрема 
чеченські найманці, у помітній 
кількості на Луганщині поки що 
не з’являлися.

Прихід до влади «колора-
дів» викликав у Луганську па-
нічні настрої – багато представ-
ників середнього класу та інтелі-
генції планують чи вже поки-
нули місто. Поштовхом до ви-
їзду стають не лише політичні 
переконання або патріотичні 
міркування, а й звичайна три-
вога за майно, родини та власну 
безпеку. Резонансним став випа-
док убивства подружжя бізнес-
менів зі Свердловського району. 
Їхнє авто було розстріляно, 
10-річна дитина перебуває в 
критичному стані. У місті та ре-
гіоні розпочалася справжня 
кримінальна революція: бойо-
вики реквізують «іменем рево-
люції» автівки, почастішали 
стрілянина, пограбування. До 
речі, сепаратисти реквізували 
машину й з гаража облради, зо-
крема авто її голови Валерія Го-
ленка, затятого русофіла. У 
Станично-Луганському районі 
невідомі «експропріювали» ін-
касаторську машину з мільйо-
ном гривень. Бойовики заходять 
до будь-якої крамниці й без-
платно отоварюються. Є ви-
падки і рекету. Скільки з цих 
злочинів вчинили представники 
сепаратиських парамілітарес, а 
скільки звичайні криміналь-
ники, важко встановити, бо їхні 
дії, що лежать за межами за-
кону, мало чим різняться. 

Евакуювалася з Луганщини 
й значна частина громадських 
активістів. Після захоплення од-
ного з лідерів Громадського сек-
тору луганського Євромайдану 
Олексія Біди та активістки 
Ганни Мокроусової (обоє потім 
були визволені з полону під тис-
ком громадськості й виїхали з 
міста) більшість їх, отримуючи 
безперервні погрози, не можуть 
почуватися в безпеці. Усі «опо-
зиційні» обличчя тут добре зна-
йомі, отже, кожен є потенцій-
ною мішенню для викрадення, 
побиття, знущаннь. 

Украй обмежені можливості 
для роботи журналістів (окрім 
власкорів російських кремлів-
ських каналів). Під час штурму 
обласного воєнкомату був поби-
тий журналіст Таваккул Абдул-
лаєв, на додаток у нього відібрали 

автівку. Постраждав також жур-
наліст Євген Спірін, якому бойо-
вики порекомендували покинути 
місто, поки живий. Більшість 
власкорів центральних ЗМІ не 
ризикують з’являтись у місцях 
підвищенного скупчення істот із 
«колорадськими» стрічками. 

Апофеозом «отаманщини» 
стало проведення 11 травня «ре-
ферендуму» про проголошення 
«Луганської Народної Респу-
бліки». Вже о 12-й годині сепара-
тисти бадьоро рапортували про 
явку 65% виборців. У підсумку її 
було оголошено в межах 75%, з 
яких 96% проголосували за утво-
рення «ЛНР». Більшість очевид-
ців, які брали участь у так зва-
ному референдумі, вказують на 
порушення будь-яких демокра-
тичних норм під час його прове-
дення. Голосувати можна була за 
членів своїх родин або сусідів. Як 
самозванці планують керувати 
своєю «державою», залишається 
загадкою. Але з 12 травня вони 

огосили будь-які українські ор-
гани влади позбавленими по-
вноважень, навіть дружню Лу-
ганську облраду. Отже, луганчан 
очікують непрості часи під вла-
дою невідомо кого.  

Наразі в регіоні від «отаман-
щини» оборону тримає лише 
його північ, де переважає укра-
їнський етнічний елемент. Міс-
цева влада, загони самооборони 
дають відсіч спробам сепаратис-
тів наводити свої порядки. Але в 
умовах нерішучості Києва в про-
веденні антитерористичної опе-
рації невідомо, скільки вистоїть 
ця оборона. 

Головна ж проблема в тому, 
що безлад, пропагандистський 
тиск і розгубленість пересічних 
луганчан готують їх до визнання 
російської влади як альтерна-
тиви «отаманщини». А в імовір-
ності допомоги з боку Києва зне-
вірилися навіть прихильники 
нової влади. 
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ПРИхІД ДО ВЛАДИ 
«КОЛОРАДІВ» ВИКЛИКАВ  
У ЛУГАНСЬКУ ПАНІЧНІ 
НАСТРОї – бАГАТО 
ПРЕДСТАВНИКІВ СЕРЕДНЬОГО 
КЛАСУ ТА ІНТЕЛІГЕНЦІї 
ПЛАНУюТЬ ЧИ ВжЕ 
ПОКИНУЛИ МІСТО



По той бік 
блокпостів
Тиждень поспілкувався 
з мешканцями міст, які охопив 
сепаратистський заколот

Мирослава, Маріуполь:
Нині місто практично безлюдне. Батьки бо-
яться відпускати дітей до школи, студенти від-
сутні на заняттях. Заводи працюють, але гра-
фіки збиваються, коли посилюється проти-
стояння. Більшість магазинів у центрі зачи-
нені. У продуктових і супермаркетах напівпо-
рожні полиці. По периметру центр забарика-
дований шинами, вкраденими і розбитими 
авто, ятками, викорчуваними деревами, світ-
лофорами й рекламними щитами. Під’їзди 
до міськради загороджені трьома спаленими 
БТР. Менш як третина громадського тран-
спорту виходить на лінію.
Після подій 9 травня населення міста наля-
кане мародерством, перестрілками, які час 
від часу лунають у різних районах, підпалами 
адмінбудівель і магазинів, крадіжками авто-
транспорту, спаленням тролейбусів. Вули-
цями і дворами житлових кварталів постійно 
їздять і ходять п’яні сепаратисти з автома-

Записали: 
Роман Малко, богдан буткевич

Анна, Новогродівка  
(Донецька область):  
Життя людей дуже змінилося. Багато хто 
хоче виїжджати, дуже багато в розпачі. 
Наше шахтарське місто зовсім невеличке, 
15 тис. населення, але тут живуть 36 націо-
нальностей. Коли будувався Донбас, вербу-
вали з усіх куточків СРСР. Корінних меш-
канців менш як половина. І тому люди, які 
за Україну, які розуміють, що в них забира-
ють Батьківщину, дуже налякані. Вчора вве-
чері в мене був повен двір людей. Загляда-
ють в очі й запитують, що робити. Невже 
нашій Україні кінець? Ні в яку Росію не хо-
чемо, це наша Батьківщина, ми і наші діти 
тут народилися, наші діди і прадіди тут ле-
жать. Я, чесно кажучи, зараз сиджу в інтер-
неті й шукаю в Дніпропетровській області 
якийсь будиночок. Тому що тут, думаю, 
нам залишатися не можна. Мене тут зна-
ють як опозиціонерку і жити не дадуть.
На параді 9 травня один хлопець вийшов і 
крикнув «Слава Україні!», то його затю-
кали, мовляв, мовчи, зараз тобі відстрелять 

голову. Люди бояться. Вони в розпачі, пла-
чуть і не знають, куди діватися. Усі кажуть: 
нас Київ кинув, ми йому не потрібні, але ж 
ми не хочемо з України йти, це наша рідна 
земля. І таких дуже багато. Питають, чому 
Київ не допомагає. Можна на пальцях полі-
чити людей, які тут усе це баламутять, при-
возять гроші, платять тим алкоголікам і 
наркоманам, щоб вони вчиняли безлад. 
Це десять осіб. Невже їх важко було взяти? І 
зараз у місті все припинилося б.
Кілька днів тому сепаратисти перекрили за-
лізничний переїзд і не пустили шахтарів на 
роботу. Потім змусили їх написати на той 
день заяви на неоплачувану відпустку. Ви-
давали «коктейлі Молотова» і казали, що 
коли ті не кидатимуть їх у Національну 
гвардію, то вона їх усіх знищить. Залякують 
усіх «Правим сектором». Ось прийдуть до 
вас бандерівці й усіх повбивають. Треба 
ставити барикади – виходьте допомагайте.
На в’їздах до міста поспилювали дерева. 
Директор шахти «Росія» Олег Шевцов,  
депутат облради від ПР, зняв шахтарів  
зі зміни й послав їх пиляти дерева й охоро-
няти блокпости, на яких вже ввечері  
всі були п’яні, бо з ними розплатилися го-
рілкою.

Міський голова керує тими сепаратистами. 
Він зараз під двома кримінальними спра-
вами за отримання хабара і розтрату бю-
джетних коштів. Його заступник у доне-
цькому ізоляторі також за хабар. У них за-
раз немає іншого виходу, як підтримувати 
бандитську республіку. Бандити до банди-
тів. Вони тільки так можуть залишитися на 
волі. Кажуть, як прийде республіка, то за 
кілька днів усіх відпустять, а якщо київська 
влада, то їм вистачить справ на довічне 
ув’язнення. 
Коли відбувався «референдум» за цю рес-
публіку, не знаю, як вона там називається, 
навіть не хочу знати, голова дав вказівку 
директорові Будинку творчості, де й відбу-
вався весь цей фарс, облаштувати діль-
ницю. Вони декларували її роботу до 22-ї 
години, але о 18-й уже все зачинили й 
мішки з бюлетенями знесли в офіс ПР, він 
буквально через дорогу. Потім мер вийшов 
на барикади і сказав: «От у нас у місті 12 
тис. виборців, із них 10 тис. віддали голоси 
за республіку». Але це суцільна брехня. Ду-
маю, в нас не більш як 20% взяли участь у 
референдумі. Дуже багато людей не йшли, 
розуміючи, що це таке. Міський голова ра-
зом із заступником усій бюджетній сфері, а 
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Василь, Дружківка  
(Донецька область):
Головне відчуття від усього того, що коїться 
і в моєму місті, і навколо, – страшно. 
Страшно від тих людей, які оточують мене 
й мою сім’ю. Хоча дуже важко від того, що 
майже вся родина якраз підтримує сепара-
тистів, «референдум» та всю цю дурню. 
Однак то ще півбіди. Насправді жахливо 
постійно бачити купу людей зі зброєю, 
хтозна, що їм спаде на думку і яка випад-
кова куля поцілить у близьких. Постійно по-
чуваєшся незахищеним, і це дуже непри-
ємно. 
У Дружківці сепаратистів усюди запустили 
самі місцеві чиновники та правоохоронці і в 
міськвиконком, і в міліцію, дозволили там 
повісити свої прапори. Тому в нас усе ніби 
більш-менш тихо, однак зовсім поруч, в 
Олексієво-Дружківці, стріляли, і багато, бо 
це ж траса Донецьк – Харків. Та й Слов’янськ 
із Краматорськом недалеко. Українська ар-
мія там ніби й діє – приїдуть, зруйнують 
блокпости і підуть собі далі, а блокпости 
знову з’являються, їх будують ті самі люди.   

Побутових проблем дуже багато, напри-
клад із харчами. У мене є знайомі в ме-
неджменті найбільшого в Дружківці супер-
маркету, то вони розповіли, що керуючі 
буквально на колінах просять постачальни-
ків хоча б молочну продукцію в місто заво-
зити для дітей.
Але я завжди виступав за Україну, тому і 
далі ходжу з українською стрічкою на 
одязі та на машині. Жорстких конфліктів із 
цього приводу поки що не було – все ж 
таки виріс у цьому місті, мене тут усі зна-
ють, я знаю всіх. Чимало моїх друзів, на 
жаль, підтримують сепаратистів, однак 
все ж наша дружба стоїть вище за полі-
тичні погляди, друг –то друг завжди. Вод-
ночас я в жодному разі не дозволив би 
собі начепити стрічку в Краматорську чи 
Слов’янську, бо там за це реально вбива-
ють. Найгірше, що люди просто бояться 
тепер висловлювати свою думку, всі заля-
кані, бо не знають, чого очікувати від осіб 
зі зброєю. Однак я люблю Україну, живу з 
нею в серці, то мій внутрішній стан, тому 
зроблю все, щоб це довести. 

тами. Викрикують: «Россия!», «Фашизм не 
пройдет!» тощо. 
Зараз Маріуполь оговтується від подій 9 
травня. Найсміливіші ходять оглядати спа-
лену будівлю міліції та міськради, фотогра-
фуються на тлі БТР, БМП, барикад. «Чоткі па-
цанчики» та п’янички шастають згарищами 
військової частини і відділення ПриватБанку 
в пошуках поживи…
Робота українських та іноземних журналістів 
небезпечна, у сепаратистів діє установка ви-
ловлювати їх, не дозволяти знімати. Німецькі 
медійники знайшли до ватників підхід. 200 
грн – і їм навіть забезпечують супровід.
Виходити на масові акції і раніше було небез-
печно. З березня майже всі вони закінчува-
лися нападами сепаратистів із битами та 
зброєю, а з кінця квітня неможливі взагалі. 
Маріупольців, учасників мирної ходи під дер-
жавними прапорами, сепаратисти таврують 
«фашистами» і намагаються знищити фі-

зично. Фото українських активістів вивішені 
на вході до окупованої міськради із зазначен-
ням особистих даних (адреса, номер пас-
порта). Постійними є дзвінки із залякуванням 
і погрозами «передати привіт» (влаштувати 
погром).
Після початку безладів у місті проукраїнська 
спільнота постійно поповнюється новими ак-
тивістами і перейшла на підпільні форми ді-
яльності. Створено маріупольську дружину, 
налагоджено контакти з військовими підрозді-
лами навколо міста, збираються кошти для за-
безпечення їх усім необхідним – від продуктів 
до спецобладнання. Варто наголосити, що 
жодна з наших частин не здалася під тиском 
«мирних жителів». Ситуація принципово від-
мінна від тієї, яка була на півночі області до 
початку АТО. Блокпости на в’їзді міста контро-
люють виключно українські військові.
Патріотично налаштовані маріупольці чинять 
спротив нападникам, здійснюють громадські 

затримання, відводять негідників у міліцію, 
але там їх відпускають. Крім того, активісти 
збирають оперативну інформацію про дії 
озброєних сепаратистів і передають її військо-
вим, розповсюджують листівки, інформують 
населення, організовують супровід іноземних 
та українських журналістів і місій міжнародних 
організацій. Словом, попри неефективну і 
розмиту позицію центральної влади, ми нама-
гаємося не впадати у відчай. Підтримуємо 
себе як партизанською діяльністю, так і розу-
мінням того, що сили добра завжди перемага-
ють. Навіть якщо й не відразу.
І ще одне. Ми ніяк своїми провінційними міз-
ками не можемо допетрати: чому не запро-
ваджують воєнний стан, якщо такі руйну-
вання і вбивства? Навіщо доводять до критич-
ної межі, якщо можна прибрати на етапі за-
родження? Військові теж від цього в шоці, ка-
жуть, що їм роботи на дві години, якби 
по-людськи...

це понад 1 тис. працівників, поставив умову: 
якщо не йдете на референдум, йдете з ро-
боти. Тому багато хто пішов, боячись звіль-
нення. Але є й зазомбовані російським теле-
баченням, і таких теж чимало. 
У нашому місті чимало багатодітних сімей, 
які народжували, щоб жити за рахунок мате-
ріальної допомоги від держави. І зараз, ото 
що у Слов’янську показують, як мамаші з ді-
точками поперед танки виходять за респу-
бліку, то це такі люди. То такі маргінали. На 
жаль, їх у нас багато. Сьогодні вони отримали 
допомогу, а завтра від неї нічого немає і вони 
просто заробляють гроші. У мене самої двоє 
синів, але хіба вийшла б перед танк із дити-
ною? Та я не знаю, куди її заховала б. У мене 
є родичі в Західній Україні, то там зовсім інші 
люди. У нас усі озлоблені. Ще розумію чолові-
ків, але жінки. У них стільки ненависті в очах. 
Кажу: ви ж не тямите в політиці, нащо слуха-
єте російські канали? Не вірите тому, що ста-
лося із сусідом через дорогу, а вірите, що 
каже російське телебачення. Це ви вибрали 
Януковича, а тепер вам Київ не такий. Важко. 
В основному народ такий. 
У нашому місті 250 багатоповерхових будин-
ків. Із них тільки 10 підключені до централь-
ного опалення. Отаке злиденне життя. Люди, 
щоб не замерзнути у квартирах, наливають у 
пластикові пляшки гарячу воду, кладуть у 
ліжко й гріються. Якось на дільницю, коли го-
лосували за Януковича, приходить бабуся ро-
ків 80, взута в розбиті чобітки, обмотані ган-
чірками, щоб тепліше було. Взяла бюлетень, 
і, коли кидала, він упав так, що було видно: 
проголосувала за Януковича. Нещодавно 
проводили паспортизацію дільниць. На сайті 
ЦВК вказано чотири будинки, яких у природі 
немає. Чотири п’ятиповерхові сорокаквар-
тирні будинки. Зрозуміло, що то робота міс-
цевих, щоб крутити «каруселі».
Дуже тяжко все це, дуже важко. Якщо за нас 
Київ не заступиться, то, мабуть, нам треба 
звідсіля просто виїжджати. 
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Автор: 
Станіслав 
Козлюк

Одеса в кільватері 
Дніпропетровська
Після побоїща в Одесі влада замінила керівництво ОДА й міліції. 
Кандидатури нових очільників – це натяк, що місто може 
перетвориться на другий Дніпропетровськ

З
вісно ж, у хорошому розу-
мінні слова. Адже свого 
часу після призначення го-
ловою Дніпропетровської 

ОДА відомого олігарха Ігоря Ко-
ломойського активні виступи фе-
дералістів у регіоні припинилися. 
Остання більш-менш гучна акція 
відбулась у місті півтора місяця 
тому – 6 квітня. Тоді близько 300 
осіб зійшлися на мітинг, спалили 
прапор Євросоюзу і спробували 
зібрати підписи на підтримку ре-
ферендуму за федералізацію 
України. Втім, такі ідеї не здо-
були симпатій серед широких 
мас, як, скажімо, на Донбасі. На-
томість в обласному центрі ого-
лосили часткову мобілізацію, а 
на в’їздах почали зводити блок-
пости. Окрім того, було заявлено 
про формування з патріотично 
настроєних жителів регіону спе-
ціального батальйону МВС «Дні-
про», який допомагав би міліції 
виконувати її обов’язки. Сепара-
тистські виступи вщухли.

Історично багатонаціональна 
Одеса нібито не мала б стати при-
хистком для любителів федералі-
зації під російським крилом. 
Проте 2 травня під час спроби 
ультрас та проукраїнськи настро-
єних жителів міста влаштувати 
марш на підтримку територіаль-
ної цілісності держави сталися 
масові сутички, які інакше, ніж 
побоїщем, не назвеш. За офіцій-
ною інформацією, на момент 
здачі номера серед загиблих зна-
чилися 48 осіб, понад 200 дістали 
травми різного ступеня тяжкості.

ПОбОїщЕ  
ЗА СПРИЯННЯ МІЛІЦІї
Велику роль у трагедії відіграли 
місцева влада й особливо міліція. 
Інтернет облетіли кадри так зва-

них правоохоронців із черво-
ними пов’язками на руках, які до-
помагали невідомим озброєним 
особам у сутичках з українськими 
активістами. Фотофакти свідчать 
про співпрацю окремих бійців 
МВС із бойовиками. Приклад – 
поширена світлина, на якій 
останні стріляють із-за спин мілі-
ції в натовп активістів.

Того самого дня було спалено 
місцевий Будинок профспілок, 
унаслідок пожежі загинули де-
сятки осіб. Одеса отримала 
власну Інститутську. Нині на Ку-
ликовому Полі (а саме на цій 
площі стоїть будівля) – паломни-
цтво з масовим покладанням кві-
тів і розмовами про провокації та 
спеціально влаштований підпал 
чи то місцевим Майданом, чи то 
«Правим сектором», активістів 
якого частина мешканців Чорно-
морської Пальміри боїться чи не 
більше, ніж донецькі федералісти 
бандерівців.

Логічно, що після таких по-
дій постало питання про зміну 
місцевого керівництва та його 
невідповідність обійманим поса-
дам. Голова облдержадміністра-
ції, колишній «фронтовик» Во-
лодимир Немировський, при-
значений 3 березня, не міг упо-
ратися зі своїми обов’язками, до 
яких мало б входити запобігання 
сепаратизмові у регіоні. В. о. на-
чальника міського управління 
МВС Дмитра Фучеджі, призна-
ченого також на початку бе-
резня, взагалі звинуватили у 
співпраці з прибічниками поділу 
України. Причому до своєї втечі 
з держави він устиг відзначитися 
ще й тим, що відпустив кількаде-
сят затриманих проросійських 
активістів, підозрюваних у масо-
вих заворушеннях.

Цікавим є факт, що провину 
за масові сутички 2 травня на Фу-
чеджі покладають як прибіч-
ники, так і противники місцевого 
Майдану.

«Фучеджі кон’юктурник. За-
звичай нікуди не встрягав, 
співпрацював із тими, з ким ви-
гідно. І явно провокатори не 
стріляли б із-за спин міліціоне-
рів без його відома. Певно, що 
вони від початку з ним домови-
лись, а потім уже міліція безпо-
середньо від нього діставала на-
кази під час того побоїща». Ні, 
це слова не активістки місцевого 
Майдану. Зовсім навпаки. У 
тому, що Фучеджі безпосередньо 
причетний до одеської трагедії, 
кореспондента Тиждень.ua 
переконували прибічники єд-
ності з Росією, що базувалися на 
Куликовому Полі.

Утім, приблизно таку саму ха-
рактеристику колишньому голов-
ному міліціонеру давали й проу-
країнські активісти.

Через кілька днів після сути-
чок прем’єр Арсеній Яценюк по-
обіцяв замінити керівників сило-
вих структур.

«Міністр (внутрішніх справ 
Арсен Аваков. – Ред.) прийняв 
рішення про зняття всієї міліцей-
ської верхівки, і нове керівництво 
має навести порядок в Одесі», – 
повідомив очільник Кабміну 4 
травня під час свого брифінгу в 
місті.

Разом зі змінами в МВС не за-
барились і перестановки в керів-
ництві ОДА.

ЗМІНИ by КОЛОМОЙСЬКИЙ
Одещина є стратегічно важли-
вою для України (та й для РФ), 
якщо зважити на її близькість 
до анексованого нині Криму та 
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невизнаного проросійського 
Придністров’я, і утрата цього 
регіону неприпустима. Тож 
влада вже традиційно зробила 
ставку на проукраїнських 
бізнесменів-олігархів.

Відтак новим очільником 
місцевої облдержадміністрації 
6 травня став Ігор Палиця – 
безпартійний депутат, який 
входить до сфери впливу групи 
«Приват», а відповідно й го-
лови Дніпропетровської ОДА 
Ігоря Коломойського. Під час 
парламентських виборів оби-
рався в мажоритарному окрузі 
на Волині. Його статки оціню-
ють приблизно у $82 млн.

Сам Коломойський, відпові-
даючи на запитання ЗМІ, так 
прокоментував нове призна-
чення: «Можу сказати, що я ре-
комендував (Ігоря Палицю. – 
Ред.). Але не можу сказати, що 
те було якось конкретно або 
цьому було присвячено на-
раду».

«Тут (в Одеській області) я 
не представляю Коломойського, 
я представляю в. о. президента 
Турчинова. Я не людина Коло-
мойського... Я його добрий зна-
йомий, бізнес-партнер», – зая-
вив Палиця на зустрічі з журна-
лістами 7 травня в Одесі.

Окрім того, він одразу пообі-
цяв покарати винних у побоїщі. 
Хоча заявив, що шукати їх треба 
не в Росії і не у Придністров’ї.

«Ворог, – багатозначно зая-
вив, – може бути всередині».

Уже 9 травня з’явилась ін-
формація про затримання й ета-
пування до Києва начальника 
Одеського міськуправління мі-
ліції Андрія Нетребського. Та-
кож було взято під варту й на-
чальника ізолятора тимчасо-

вого утримання Примака. Оби-
два проходили у справі про 
звільнення 67 проросійських ак-
тивістів під час спроб штурму 
будівлі УВС міста. Затриманий 
був і депутат міськради Сергій 
Бовбалан, якого звинуватили в 
екстремізмі, організації масових 
заворушень та захопленні ад-
мінбудівель. Щоправда, згодом 
Нетребського відпустили під за-
ставу. А головний фігурант 
справи про одеське побоїще 
Дмитро Фучеджі втік і нині пе-
ребуває в розшуку.

Разом із новим головою об-
лдержадміністрації Одеса отри-
мала й нових керівників міліції. 
Так, обласне ГУ МВС очолив 
Іван Катеринчук – колишній 
начальник УМВС у Чернігів-
ській області (від 2010-го у від-
ставці), відомий критичним 
ставленням до Януковича і К° та 
різкими висловлюваннями про 
них. Брав участь в акціях опози-
ції «Вставай, Україно!», зустрі-
чав екс-міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка під час 
звільнення з колонії.

Скандальнішим виявилося 
призначення головного міліціо-
нера Одеси. Ним став Едуард 
Гребенюк, теж із Чернігова. Ві-
домий тим, що свого часу акти-
вісти Євромайдану заявляли 
про його причетність до зни-
щення наметового містечка 
протестувальників. Утім, прес-
служба ГУ МВС Чернігівської 
області, очікувано, такі заяви 
спростувала.

Після оновлення керівни-
цтва у місті знову заговорили 
про спеціальні підрозділи для 
патріотично настроєних грома-
дян, що повинні боротись із се-
паратистами й допомагати мілі-

ції охороняти порядок. Утім, 
поки що, за словами місцевих ак-
тивістів, набір до них, попри обі-
цяні умови служби, не надто ак-
тивний.

ЗАТИШШЯ ПЕРЕД бУРЕю
Одеса дуже боялася 9 травня. 
Як у таборі Майдану, так і серед 
федералістів напівпошепки об-
говорювали провокації, що мо-
гли призвести до нових сутичок 
і заворушень. Навіть попри ска-
совані традиційні масові за-
ходи. Втім, свято минуло більш 
ніж спокійно.

«Місто 9 травня було по-
рожнє. Дуже багато міліції на ву-
лицях, магазини зачинені. Але 
все відбувалося досить мирно», 
– розповіли Тижню місцеві па-
тріоти.

Загалом, за їхніми словами, 
кадрові перестановки дещо за-
спокоїли розбурханих активістів 
Євромайдану.

«Нині Майдан трохи вгаму-
вався після нових призначень. 
Можна сказати, що активісти за-
спокоїлися після 2 травня. У 
місті також стало все мирно. Та-

кий спокій востаннє, певно, був 
перед Євромайданом у Києві. 
Стались і певні зміни. Тепер 
клуби зачиняють на ніч, міський 
транспорт перестав ночами кур-
сувати», – повідомили акти-
вісти.

«У міліцію до нас призна-
чили проукраїнського правоохо-
ронця, і це не може не тішити. 
Хочеться вірити, що він вплине 
на наше МВС і зміни на краще 
таки стануться», – коментують 
активісти прихід нових очільни-
ків силових структур.

Водночас додають: прибіч-
ники федералізації після кадро-
вих змін у керівництві області 
зачаїлися.

А загалом після кадрових 
змін з Одеси перестали надхо-
дити тривожні повідомлення 
про тілорухи сепаратистів та 
проросійськи настроєних грома-
дян. 
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МІСТО 9 ТРАВНЯ бУЛО 
ПОРОжНЄ. ДУжЕ бАГАТО 
МІЛІЦІї НА ВУЛИЦЯх, 
МАГАЗИНИ ЗАЧИНЕНІ.  
АЛЕ ВСЕ ВІДбУВАЛОСЯ 
ДОСИТЬ МИРНО
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Експорт ненависті
Зростання ксенофобії в Криму та на контрольованих сепаратистами 
територіях змушує бити на сполох правозахисників і міжнародних 
експертів

З 
2008 року внаслідок ра-
систських актів у Росій-
ській Федерації в серед-
ньому щомісяця вбивали 

дев’ятьох людей. Винятком став 
2011-й: тоді позбавили життя 
п’ятнадцятьох. У той час в Укра-
їні, за результатами моніто-
рингу Конгресу національних 
громад України, з 2008-го до 
сьогодні зафіксовано п’ять ви-
падків убивств на ґрунті ксено-
фобії. А торік у Росії, за даними 
профільного Інформаційно-
ана літичного центру «Сова», 
внаслідок нападів на ґрунті не-
нависті постраждали 199 осіб, з 
них 21 убито. Приблизно такі 
самі цифри наводить Москов-
ське бюро з прав людини: ця ор-
ганізація нарахувала 205 жертв 
расистських нападів, 25 із яких 
загинули. Для порівняння: за 
даними Групи моніторингу прав 
національних меншин, 2013-го 
в Україні внаслідок нападів на 
ґрунті расової та національної 

ненависті постраждала 21 особа, 
жодного вбитого. Про міцне 
вкорінення ксенофобії в РФ 
свідчать результати дослі-
дження «Грона гніву», проведе-
ного Центром вивчення націо-
нальних конфліктів і «Клубом 
регіонів» із вересня 2013-го по 
березень 2014-го. За інформа-
цією експертів, загалом за вка-
заний період у Росії сталося 570 
«етнічно мотивованих дій» – 
від розміщення ксенофобського 
контенту в інтернеті до масових 
зіткнень із застосуванням зброї 
зі смертельним фіналом.

Схоже, російські окупанти в 
Криму й сепаратисти на Сході 
вирішили застосовувати свій 
«братський» досвід і до нацмен-
шин в Україні. Адже за останні 
два місяці лише в АРК, за да-
ними Групи моніторингу прав 
національних меншин, сталося 
понад 20 випадків фізичного 
вияву ксенофобії, а в 
Слов’янську за останній місяць 

експерти зафіксували уже 5 та-
ких інцидентів. До цього пере-
ліку, зрозуміло, не входять нео-
нацистські висловлювання, ни-
щення пам’яток нацменшин, 
погрози. «За час окупації дея-
ких територій України Росією 
значна частка випадків вияву 
ксенофобії та антисемітизму 
припадає саме на захоплені те-
риторії, і це сухий факт, підкрі-
плений цифрами, – коментує 
Тижню Тетяна Безрук, пред-
ставник Конгресу національних 
громад України. – Зазвичай 
найпроблемнішими містами 
були Київ, Одеса, Харків, де на-
вчається велика кількість іно-
земних студентів. У Криму та-
кож є іноземні студенти й тра-
плялися випадки, коли до них 
просто так приходила міліція 
«поговорити». Окрім того, були 
ситуації, коли кримських татар 
звільняли саме тому, що вони 
кримські татари. Але таке по-
ширення ксенофобських на-

Автор:  
Оксана 
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строїв, як нині в Криму й на 
Сході, безпрецедентне». Нато-
мість Юлія Тищенко, керівник 
програм розвитку громадян-
ського суспільства «Незалеж-
ний центр політичних дослі-
джень», зазначає: «На окупова-
них територіях постійно пору-
шуються не тільки права на-
цменшин, а й елементарні 
права людей, цим зростання 
ксенофобії і пояснюється». 

КРИМСЬКІ ТАТАРИ.  
НОВА хВИЛЯ РЕПРЕСІЙ
Попри обіцянки Владіміра Пу-
тіна забезпечити права нац-
меншин на окупованому півост-
рові й показушну реабілітацію 
кримських татар, що постраж-
дали внаслідок сталінських ре-
пресій, в автономії відбувається 
справжнє гоніння на них. За ін-
формацією правозахисників, у 
період окупації пошкоджено 
кілька пам’ятників громади, 
тих, хто відмовляється від росій-
ського громадянства, звільня-
ють із роботи. «Частішають 
утиски кримських татар. Шові-
ністичні вияви посилилися і на 
побутовому рівні: сусіди обра-
жають кримських татар за полі-
тичні погляди, а школярі чи-
нять насильство над своїми ро-
весниками, особливо якщо вони 
говорять своєю мовою», – за-
значає Тищенко. Так, ще в бе-
резні у селі Рибаче Алуш-
тинського району невідомі під-
палили готель і два автомобілі, 
які належали представникам 
татарських громад. Проте на-
йдужче сколихнула громад-
ськість смерть кримського тата-
рина Решата Аметова, який у 
Сімферополі вийшов на оди-
ночний пікет проти військового 
вторгнення і якого викрали бо-
йовики. Наступного дня його 
тіло знайшли зі слідами тортур. 
У групі моніторингу прав націо-
нальних меншин обережно при-
пускають, що саме етнічна на-
лежність Аметова стала причи-
ною жорстокіших тортур порів-
няно з іншими викраденими ак-
тивістами і насамкінець убив-
ства. Якщо це припущення пра-
вильне, то в березні 2014-го на 
території окупованого Криму 
сталося перше в Україні почи-
наючи з 2010 року вбивство на 
ґрунті національної ненависті, 
кажуть правозахисники. 

До міжнародного скандалу 
спричинилася заборона в’їзду 

лідера кримськотатарського на-
роду Мустафи Джемілєва на те-
риторію Росії на п’ять років, а 
згодом і недопущення його на 
півострів. Особливо цинічним 
на тлі цього фарсу є те, що 
Кремль офіційно не прокомен-
тував інциденту, а під час по-
їздки в Крим Путін щедро роз-
даровував нагороди опозицій-
ним до Меджлісу кримським та-
тарам. Тоді як прихильників 
Джемілєва, які зустріли його на 
кордоні в Армянську 3 травня, 
почали арештовувати й штра-
фувати. Так, за останніми да-
ними, суди АРК прийняли до 
розгляду 55 справ щодо крим-
ських татар, а штрафи станов-
лять близько 10 тис. руб. Зважа-
ючи на це, заяви «прокурора» 
Криму Наталії Поклонської 
щодо попередження про «недо-
пущення ведення екстреміст-
ської діяльності» та можливості 
заборони Меджлісу видаються 
цілком реальними. 

ІНШІ НАЦМЕНШИНИ
Окрім кримських татар росій-
ський сепаратизм поширився й 
на інші нацменшини, зокрема 
на ромів і євреїв. Розголосу на-
було нещодавнє розповсю-
дження листівок антисеміт-
ського характеру від імені «До-
нецької Народної Республіки», 
у яких ішлося про те, що у ви-
падку реєстрації євреїв нібито 
необхідно сплатити $50, а в пас-
порті має з’явитися відмітка про 
віросповідання. «У разі ухи-
лення від реєстрації винні бу-
дуть позбавлені громадянства і 
вислані в примусовому порядку 
за межі Республіки з конфіска-
цією майна», – зазначалося там. 
Окрім того, на Сході та Півдні за 
останні два місяці сталося 
кілька підпалів синагог, 
з’явилися образливі написи на 
пам’ятниках єврейської гро-
мади, меморіалах жертв Голо-
косту. Російська пропаганда такі 
акти вандалізму подає як справу 
рук тих самих «бандерівців» і 
«Правого сектору». Проте саме 
представники правих сил допо-
магають євреям відновити по-
шкоджені меморіали. «Па м’ят-
ники єврейської громади по-
чали обписувати після того, як у 
Крим прийшли сепаратисти. До 
того в Україні таких проблем не 
було. Атмосфера терору не 
сприяє толерації», – каже екс-
перт Конгресу національних 

громад України Тетяна Хо-
рунжа. Не дивно, що єврейські 
громади та організації України 
виявились одностайними щодо 
міфічного антисемітизму, який 
почав активно використовува-
тися в спекулятивній риториці 
Кремля, і звернулися до Путіна 
з проханням не маніпулювати 
«єврейським питанням».

У той час у квітні від рук ро-
сійських сепаратистів стали по-
терпати й роми. Зокрема, ві-
домо про кілька погромів їхніх 
будинків у Слов’янську. «Ми 
зараз можемо констатувати 
певну негативну динаміку ан-
тиромських настроїв, вона сто-
сується як суспільства загалом, 
так і територій, які перебува-
ють під російською окупацією. 
Через загальну конфліктність 
соціальної атмосфери в Україні 
можна говорити про те, що ці 
настрої мають більше шансів 
перерости в міжетнічний кон-
флікт», – зазначає Наталія Бе-
ліцер, дослідниця різних кате-
горій меншин та корінних на-
родів України, експерт Інсти-
туту демократії імені Пилипа 
Орлика. У той час консультант 
Ради Європи з ромських питань 

Зола Кондур у коментарі 
Тижню підкреслює, що з при-
ходом сепаратистів почасті-
шали конфлікти між ромами й 
місцевим населенням. «Такі 
випадки зафіксовані в кількох 
громадах, де абсолютно побу-
това сварка переростала у цьку-
вання всієї ромської громади. 
Стільки сутичок між місцевим 
населенням і ромами не було 
ніколи. На мою думку, це відбу-
вається через складну ситуацію 
в регіоні й нагнітання напру-
ження російськими сепаратис-
тами», – пояснює Кондур.  

Власне, лише нацменши-
нами справа не обмежується – і 
в Криму, і в Слов’янську вороже 
сприймають тих, хто говорить 
українською чи носить націо-
нальну символіку. Такі люди в 
числі перших стають жертвами 
нападів бойовиків, що назива-
ють себе «борцями з нациз-
мом». 
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Як народилася 
вільна преса Естонії

5 
травня 1989 року святкування Дня журна-
ліста видалося для Естонії незвичним. Того 
дня місцева Спілка журналістів проголо-
сила себе незалежною від загальносоюзної, 

відгалуженням якої вона була. Доти естонські ме-
дійники виконували розпорядження Москви, і 
їхня організація діяла здебільшого як проф-
спілка.
Саме тоді чимало журналістів у республіці стали 
борцями за свободу. Вони використовували свої 
професійні канали для просування прогресивних 
ідей. Цікаво, що реформи й вимоги стосовно роз-
ширення прав Естонії першими підтримали мас-
медіа, які спеціалізувалися на темах культури. На-
прикінці 1980-х років щоденні газети ще контро-
лювала Комуністична партія Естонії, а от над куль-
турницькими журна-
лами, як і над тижневи-
ками, нагляд був не та-
кий пильний, тож вони 
користалися з можли-
вості відкрито висло-
вити свої погляди на іс-
торію, естонську мову й 
духовність, а також про-
блеми імміграції.
Визначальною подією 
стало заснування 1986 
року культурного щомі-
сячника Vikerkaar («Ве-
селка»), який публікувався естонською та росій-
ською. Від самого початку цей часопис друкував 
статті про білі плями в національній історії, на-
приклад про «добровільний вступ» країни до Ра-
дянського Союзу в 1940 році, масові депортації 1941-
го й 1949-го, боротьбу «лісових братів» після Другої 
світової війни та пригноблення естонської культури 
радянською владою (спалення книжок тощо). 1987 
року стався «вибух»: на піку так званої Фосфоритної 
війни відомий мультиплікатор і режисер Прійт 
Пярн опублікував у тижневику Sirp ja Vasar («Серп і 
молот») карикатуру із зображенням естонця, що ки-
дає лайно. «Фішка» була в тому, що за формою 
шматки лайна страшенно нагадували мапу респу-
бліки. Попри те, що Sirp ja Vasar отримав прочухана 
від влади, карикатура почала жити своїм життям і 
не раз відтворювалася на одязі та деінде.
Невдовзі у гру вступили телебачення й радіо. До-
статньо пригадати, що ідея створення Народного 
фронту вперше пролунала в ефірі естонського ТБ у 
програмі Mõtleme veel («Поміркуймо»). Однак що-
денні газети все ще вагалися й дозволяли пропа-
гандистам поливати протестувальників брудом. 
Зрештою, коли виникла пропозиція запровадити 
на території Естонії економічне самоврядування, її 

було опубліковано не в столиці Таллінні, а в Тарту, 
де місцевий щоденник Edasi («Вперед») вважали 
за ліберальніше й менш контрольоване комуніс-
тами видання.
Однак після виборів 1990 року, коли щоденні га-
зети звільнилися від контролю комуністів, їх на-
клади зросли. На піку популярності Rahva Hääl 
(«Народний голос») виходила більш як у 100 тис. 
примірників.
А затим почалася приватизація. Доти видавці газет 
могли не перейматися виробничими витратами, 
адже всі кошти на виплату заробітків, друк та інші 
видатки надходили з Москви. Щоденні видання 
були дуже дешевими, особливо порівняно із захід-
ними. Однак роздержавлення перетворило газетну 
справу на бізнес.

Скажімо, щоб надруку-
вати газету, потрібен па-
пір. Тож естонські ви-
давці стали шукати його 
у Фінляндії, бо в Естонії 
свого не було. Тим часом 
імпортний – збільшував 
вартість видання. Відпо-
відно естонці, які звикли 
до дешевих газет, вия-
вили, що ті можуть ко-
штувати чимало, осо-
бливо на тлі невпинного 
знецінення карбованця.

1989 рік ознаменував народження абсолютно 
нового типу газети – Eesti Ekspress («Естон-
ський експрес»). Нове щоденне видання зі 

шведським капіталом було набагато грубше за 
звичні аналоги й містило рекламу. Однак славу та 
популярність воно завоювало завдяки розслідуван-
ням і критичним статтям про національних ліде-
рів, до яких доти повсюди ставилися вкрай шано-
бливо. Можна сказати, що створення Eesti Ekspress 
провело чітку межу між політиками й журналіс-
тами. Наприкінці 1980-х років вона такою не була, 
а от на 1992-й, коли було організовано перші пар-
ламентські вибори, між цими суспільними катего-
ріями окреслилося чіткіше розмежування.
Загалом, до початку 1990-х усі друковані ЗМІ Есто-
нії було приватизовано. З’явилися нові теле- й ра-
діостанції. Особливість країни виявилася в тому, 
що на арену не вийшли олігархи, як це сталося де-
інде у Східній Європі. Відповідно преса була віль-
ною від політичного впливу й жодні медіа-ресурси 
не підпадали під контроль політичних партій чи 
угруповань. Нині, 2014 року, Естонія посідає 11-те 
місце за Індексом свободи преси – і підвалини 
цього досягнення було закладено власне напри-
кінці 1980-х. 

НАПРИКІНЦІ 1980-х ЧИМАЛО 
жУРНАЛІСТІВ У РЕСПУбЛІЦІ 

СТАЛИ бОРЦЯМИ ЗА 
СВОбОДУ.  
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Світ по-путінськи
Чи має новаторський підхід президента Росії до кордонів 
обмежуватися Східною Європою?

К
оли Владімір Путін пояс-
нив анексію Криму тим, 
що він скрізь мусить за-
хищати російськомовних, 

The Economist сприйняв цей ар-
гумент без особливого захвату: 
оскільки мовні кордони не збі-
гаються з державними, це закін-
читься хаосом. Зараз ми зму-
шені визнати, що з таким підхо-
дом до міжнародних відносин 
ми показали власну ганебну 
консервативність. А позаяк пи-
шаємося тим, що здатні вихо-
дити за рамки стандартного 
мислення й підноситися до 
осяйних вершин неординарної 
думки, то чом би й нам не при-
дивитися до оригінальної ідеї 
радикального путінізму та не 
розвинути її плідно ще дужче? 
Відтак ми перекроїли карту 
світу відповідно до принципів 
Путіна. Гадаємо, наші читачі 
погодяться, що вона тепер бачи-
тиметься вельми привабливою.

Під мудрим проводом това-
риша Путіна для старих колоні-
альних імперій мають настати 
золоті дні. Португалія зможе 

повернути собі Бразилію, Іспа-
нія – більшу частину позосталої 
Центральної та Південної Аме-
рики, а Франція – Західної Аф-
рики (що навряд чи викличе 
протести місцевого населення, 
адже більшість урядів у тих 
краях нині геть негодящі). На 
світ з’явиться могутнє Сканди-
навське Королівство, яке вклю-
чатиме в себе і Фінляндію, хоча 
фінська мова дуже відрізня-
ється від скандинавських. Але 
якщо шведська – друга мова у 
Фінляндії, то у вікінгів будуть 
вагомі підстави провести щось 
на кшталт мирного злиття на 
основі спільних культурних цін-
ностей, якими вони прослави-
лися на цілий світ.

Від Атлантики до Індій-
ського океану простягнеться 
об’єднана Аравія. Коли-не-
коли спалахуватимуть сварки 
між сунітами, шиїтами, хрис-
тиянами і прихильниками за-
старілих поглядів на націю, 
але, згуртовані спільною мо-
вою, араби обов’язково дійдуть 
ладу і згоди, особливо якщо 

об’єднаються й розіб’ють носіїв 
мови фарсі по той бік Перської 
затоки. Обидві Кореї стануть 
одним цілим, на щастя. Або ні 
– залежно від того, котра ві-
зьме гору.

Позаяк гінді й урду – зрозу-
міла обом спільнотам суміш 
санскриту й перської мови, то 
Індія може заявити про свої 
права на Пакистан  і навпаки. 
Наявність в обох сторін ядерної 
зброї додасть пікантності деба-
там про мовний пріоритет.

Ну, і найголовніше – Брита-
нія знову поверне свою імпе-
рію, включно зі Сполученими 
Штатами (адже англійською 
раніше заговорили на остро-
вах). Очевидно, доведеться 
дати Бараку Обамі якусь по-
чесну посаду (приміром, посі-
дача мішка з вовною в Палаті 
лордів1) і гарну мантію. Проте 
Британії необхідно буде від-
дати Росії кілька лондонських 
вулиць, заселених переважно 
олігархами, а також ФК 
«Челсі». У редакції The 
Economist теж утворилася чи-
мала російськомовна меншина, 
яка хотіла б заручитися захис-

том із боку пана Путіна на-
передодні обговорення 
чергового підвищення 

заробітної плати.
Але є одне «але». Таку 

консолідацію підриватимуть 
рухи за мовну незалежність. 
Від мандариномовного Китаю 
відколюватимуться десятки 
уламків. У Центральній Аме-

риці агітуватимуть за авто-
номію нащадки індіанців 

майя. В Африці вимага-
тиме незалежності Су-

ахіліленд. 7 млрд 
землян розмовля-
ють сімома з гаком 
тисячами мов; у 
самій лише Росії 
їх понад сто. 

Можливо, трохи 
подумавши, Путін 
схаменеться поки 
ще не пізно. 

1 За давньою 
британською 
традицією на мішку з 
вовною під час зібрань 
Палати лордів сидить 
лордканцлер – вищий 
сановник, якого 
призначає королева 
за порадою прем’єра і 
який виконує низку 
важливих функцій, 
зокрема головує в цій 
палаті, бере участь у 
засіданнях кабінету 
міністрів, очолює 
судову владу. Раніше 
мішок наповнювали 
вовною з Англії, бо 
там виробляли 
найбільше цього 
товару в Європі й вона 
була найякіснішою. 
Згодом ї ї почали 
брати з різних країн 
Співдружності на знак 
їхнього єднання

Англійська
імперія

Нова
Іспанія

Велика
Португалія

Варягія Аравія Великоросія КореяІндо-
Пакистан

Франко-
фонія

За даними довідника ЦРУ «Всесвітня книга фактів»; Ethnologue; The Economi�

Прекрасний новий світ
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Путінський гамбіт
Несподівані поступки президента Росії стосовно України свідчать, 
що він уже отримав майже все, чого прагнув

У 
трилерах із закрученим 
сюжетом головне – пра-
вильно вгадати момент. 
Посилюється напру-

ження, гримить музика, нави-
сає відчуття катастрофи – і 
раптом настає розв’язка. 
7 травня президент Росії Вла-
дімір Путін зрежисував такий 
момент. Розпаливши кон-
флікт, він нагнітав напру-
ження до точки вибуху, погро-
жуючи вторгненням, а тоді 
раз – і зробив великодушну 
поступку. Псевдореферен-
думи про незалежність у схід-
них областях України можна 
відкласти, а президентські ви-
бори 25 травня проводити. А 
ще Росія відведе свої війська 
від українського кордону.

Путін досяг майже всього, 
чого хотів. Анексію Криму 
проковтнули, серйозні еконо-
мічні санкції вдалося відвер-
нути, рейтинги популярності 
злетіли до небес. А тепер, по-
сіявши в Україні хаос, він іще 
й виступає миротворцем. За 

це не довелося платити доро-
гою ціною. З погляду логіс-
тики ті «референдуми» все 
одно неможливо провести. 
Але його пропозиція змусить 
Київ іти на переговори із са-
мопроголошеними лідерами 
сепаратистів на Сході й Півдні 
України. Домовленість про 
звільнення Павла Губарєва, 
«народного губернатора» До-
нецька, заарештованого в бе-
резні, надасть заколотникам 
легітимності й без референ-
думу.

Така інсценізація загрози з 
тим, щоб потім театрально її 
зняти, – останній епізод ін-
формаційної війни, яку веде 
Росія в себе й за кордоном. І 
схоже, що в цій війні вона пе-
ремагає, особливо у Німеч-
чині. За словами політичного 
оглядача Кірілла Роґова, Захід 
не бажає вступати в конфрон-
тацію з Кремлем, тож змуше-
ний був удати, ніби приймає 
путінські поступки. За останні 
три місяці російська пропа-

ганда створила віртуальну ре-
альність для виправдання 
анексії Криму та необхідну 
картинку на місцях. Історія 
вимальовувалася послідовна, 
груба й фальшива. Фашист-
ська хунта за підтримки За-
ходу захопила владу в Києві й 
загрожувала російськомов-
ним громадянам. Крим уряту-
вала негайна інтервенція, але 
Південь і Схід України охо-
пила громадянська вій на. 
Кульмінацією стала загибель 
40 осіб під час пожежі в Одесі, 
яку Росія назвала зразком 
українського фашизму.

«Мета інформаційної ві-
йни не переконати когось у чо-
мусь, а втягнути людей у бо-
йові дії», – каже Ґріґорій Ас-
молов, науковець із Лондон-
ської школи економіки. Вона 
посилює ненависть і цементує 
підтримку влади. Як писав у 
своєму блозі ветеран лібе-
ральної політики Боріс Нєм-
цов, «такого рівня загальної 
ненависті в Москві, як зараз, я 
не пам’ятаю. Ні в 1991-му під 
час серпневого путчу, ні навіть 
у 1993-му після Указу № 1400 
Єльцина. Агресію і жорсто-
кість активно розпалює зом-
боящик… Нинішня влада за-
охочує найнижчі, найпідліші 
інстинкти, культивує їх. Лю-
дей нацьковують одне на од-
ного, провокуючи різанину». 
Інформаційна війна Росії по-
казує, наскільки режим Пу-
тіна залежить від контролю 
над ЗМІ та недопущення полі-
тичної конкуренції.

Захопивши на початку 
свого президентства у 2000 
році владу над основними те-
леканалами, зараз він репре-
сує інтернет, який іще доне-
давна був відносно вільним. 5 
травня Путін, котрий дещо 
раніше назвав інтернет «про-
ектом ЦРУ», підписав новий 
закон, який вимагає, щоб по-
пулярні блогери та оглядачі з 
3 тис. і більше підписників ре-
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єструвалися як засоби масової 
інформації. Ще раніше 
Кремль закрив або взяв під 
контроль кілька незалежних 
сайтів і заборонив популяр-
ний блог опозиціонера Алєк-
сєя Навального, який зараз 
перебуває під домашнім 
ареш том. Йому загрожує ве-
ликий термін ув’язнення за 
сфабрикованими звинувачен-
нями.

На думку радянського ди-
сидента Андрєя Сахарова, без-
контрольні, репресивні ре-
жими – загроза не тільки 
власним громадянам, а й між-
народній безпеці. У січні 1980 
року, відразу після втор-
гнення СРСР до Афганістану, 
яке супроводжувалося масш-
табною пропагандистською 
кампанією, Сахарова відпра-
вили у внутрішнє заслання. 
На щастя, радянська пропа-
ганда провалилася. Її анти-
американський дух підірвали 
економічні невдачі. Дефіцит 
продовольства в Радянському 
Союзі зробив надто очевид-
ними переваги Заходу.

Навпаки, сьогоднішня ро-
сійська пропаганда виявилася 
ефективною. Вона гнучкіша і 
привабливіша за вбогу радян-
ську версію, а аудиторія наба-
гато сприйнятливіша. За да-
ними опитування, проведе-
ного фондом «Общественное 
мнение», більшість росіян до-
віряють державним ЗМІ, не 
вбачаючи нічого поганого в 
періодичному викривленні ін-
формації. Антиамериканські й 
реваншистські настрої грають 
на травмі, залишеній після 
розвалу Країни Рад, котрий 
подали не як акт визволення, 
здійснений народом, а як 
нав’язану Росії Заходом по-
разку.

Лєв Ґудков, директор 
Левада-Центру, який дослі-
джує громадську думку, каже, 
що ця травма виявилася глиб-
шою, ніж можна було уявити. 
Анексія Криму Росією загалом 
сприймається як знак віднов-
лення великої російської дер-
жави й помсти Заходові. Лише 
3% росіян сприйняли аншлюс 
Криму негативно й менш ніж 
1% відчували сором за дії РФ. 
Відкрито вступивши в конф-
ронтацію із Заходом, Путін та-
кож звільнив росіян від на-
бридливого комплексу мен-

шовартості. Росія, за його сло-
вами, – унікальна цивілізація, 
яка морально вища за Захід і 
не зобов’язана нікому поясню-
вати свої дії.

Інша причина підтримки 
дій Путіна – економічна. Один 
із перших реформаторів ро-
сійської економіки Єґор Ґай-
дар зауважив колись, що ро-
сійська постімперська нос-
тальгія розквітає не в час еко-
номічних негараздів, а після 
кількох років підвищення 
рівня життя – головно за ра-
хунок зростання цін на нафту. 
Але межі тамтешньої моделі 
стали очевидними після по-
вернення Путіна в президент-
ське крісло 2012 року. Хвиля 
акцій протесту міського се-
реднього класу засвідчила, що 
в країні є запит на модерніза-
цію держави.

Фактично аншлюс Криму 
та інтервенція на Сході Укра-
їни стали альтернативою мо-
дернізації. Партія шахраїв і 
злодіїв (як називають владну 
«Единую Россию») перетво-
рилася на політсилу будівни-
чих імперії, а Путін – на зби-
рача російських земель. Ко-
рупція, яка була центральною 
темою кілька років тому, віді-
йшла на задній план. Агресія 
в Україні стала частиною 
ширшої конфронтації із Захо-
дом, як вважає Роґов, викли-
каної переважно потребою 
зміцнити режим та його па-
терналістську систему, орієн-
товану на нафтодолари. Путін 
посилив підтримку тих, хто 
живе за рахунок нафтодола-
рів: мільйонів бюджетників, 
які становлять майже тре-
тину робочої сили в Росії.

Останнім пояснюється 
факт, що найбільше Кремль 
підтримують освічені служ-
бовці. «У принципі, вони по-
требують цієї системи, яка за-
безпечує їм зростання рівня 
життя без особливих зусиль із 
їхнього боку», – каже Роґов. 
Тим самим можна пояснити, 
чому більшість росіян вияви-
лися не готовими взяти на 
себе справжній тягар затрат 
на війну в Україні як у люд-
ському, так і у фінансовому 
вимірі. Перед цією останньою 
путінською поступкою гро-
мадськість уже починала боя-
тися можливості справжнього 
кровопролиття й економічних 
проблем через посилення 
санкцій із боку Заходу. 
Серйоз ний конфлікт призвів 
би до залучення російської 
армії, а санкції вдарили б по й 
так уже ослабленій економіці. 
Путін не має особливого піє-
тету до будь-яких демокра-
тичних процесів, але він за-
вжди уважно стежить за рей-
тингом власної популярності.

З усього того випливає, що 
в довгій і напруженій історії з 
Україною кінця ще не видно. 
Путін має в розпорядженні 
достатньо інструментів для 

розхитування стабільності в 
цій державі, щоб тримати її 
чимдалі від Заходу. Немає 
жодних гарантій успіху прези-
дентських виборів в Україні 25 
травня, особливо у неспокій-
них східних та південних регі-
онах. Агресивний настрій Пу-
тіна теж так просто не розві-
ється. Натомість він може по-
вернутися проти «зрадників» 
і «п’ятої колони» в самій Росії. 
За логікою напруженого очі-
кування, після розрядки 
знову нагнітається напру-
ження. 

Він повернувся
Рейтинг популярності 
Владіміра Путіна, % респондентів
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У ДОВГІЙ І НАПРУжЕНІЙ 
ІСТОРІї З УКРАїНОю КІНЦЯ 
щЕ НЕ ВИДНО. ПУТІН МАЄ В 
РОЗПОРЯДжЕННІ ДОСТАТНЬО 
ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ 
РОЗхИТУВАННЯ 
СТАбІЛЬНОСТІ В ЦІЙ ДЕРжАВІ, 
щОб ТРИМАТИ її ЧИМДАЛІ 
ВІД ЗАхОДУ



ПРАГМАТИЧНИЙ 
РУСОФІЛ. 
Ґергард Шредер 
належить 
до складу 
правління 
Газпрому

Розуміння 
через край

Неоднозначне ставлення ФРН до РФ 
свідчить про конфлікт  

ідентичності німців

К
оли німці додають до 
певного слова Versteher 
(той, хто розуміє), вони 
зазвичай вкладають у 

нього лестощі й іронію. На-
приклад, термін Frauenver-
steher (той, хто розуміє жінок) 
вживають щодо людини, яка 
весь час хвалиться знаннями 
про протилежну стать. Нині 
за аналогією набув популяр-
ності термін Russlandverste-
her, або Putin ver steher, – пред-
ставники еліти чи інтеліген-
ції, які активно співчувають 
Росії та її президентові, – на 
ток-шоу, в пресі й на вечірках.

Серед них – два колишні 
канцлери, соціал-демократи. 
Виданню Die Zeit Гельмут 
Шмідт сказав, що путінська 
анексія Криму була не зовсім 
«легітимною», однак до неї 
варто ставитися з «розумін-
ням». А Ґергард Шредер на-
прикінці квітня навіть ки-
нувсь обіймати кремлівського 
лідера на вечірці в Санкт-
Петербурзі (нібито з нагоди 
відзначення 70-річного юві-
лею Шредера).

Більшість Russlan dverste-
her, як і панове Шмідт та Шре-
дер, представляють ліві полі-
тичні течії. Соціал-демо крати 
гадають: завдяки Ostpo litik 
(східній політиці, ініційованій 

у 1970-х канцлером Віллі 
Брандтом) вони засвоїли, що у 
відносинах із Росією спрацьо-
вує зближення, а не конфрон-
тація. «Ліві» – партія, сфор-
мована здебільшого з колиш-
ніх східнонімецьких комуніс-
тів із їхніми відточеними ан-
тиамериканськими й русо-
фільськими настроями, – на-
віть вважає кризу в Україні 
природною відповіддю росіян 

на експансіонізм НАТО. Лідер 
«Лівих» Катя Кіппінґ крити-
кує американське шпигунство 
та відмову Німеччини про-
вести інтерв’ю з Едвардом 
Сноуденом – колишнім пра-
цівником АНБ, який надав 
розголосу таємній інформації 
Сполучених Штатів і тепер пе-
реховується в Росії. Вона на-
звала канцлера Анґелу Мер-
кель «пуделем США».

Однак Russlandversteher 
можна знайти й серед правих 
– у лавах партії євроскепти-

ків «Альтернатива для Німеч-
чини», заснованої рік тому, а 
також популярних правоцен-
тристських політсил. Філіпп 
Міссфельдер, речник христи-
янських демократів (партії 
Анґели Меркель) із закордон-
них справ, відвідав петер-
бурзьку «тусівку» разом зі 
Шредером (і, повернувшись, 
вислухав чимало звинува-
чень). Петер Ґаувайлер, лідер 
баварського відгалуження 
Християнсько-демократичної 
партії, найчастіше завзято 
нападає на Америку й шукає 
виправдань діям Росії.

Великі німецькі компанії 
також щедро нашпиговані ру-
софілами. У березні керівник 
промислового конгломерату 
Siemens Джо Кезер зустрівся 
в Москві з Путіним і запевнив 
у готовності до «бізнесу як за-
вжди». Русофільство поши-
рене серед інтелектуалів, 
схильних романтизувати ро-
сійську душу, що нібито 
ближча духовній німецькій 
культурі, ніж матеріаліс-
тична й прагматична «за-
хідна цивілізація» (незрозу-
міле протиставлення, що на-
було популярності з легкої 
руки Томаса Манна). В основі 
таких настроїв лежить від-
чуття німцями провини за 

СвіТ|німеччина і росія

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (340) 16–22.05.2014

ВІДДАЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ  
ВІД США МАТИМЕ 
КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ  
ЯК ДЛЯ НЕї САМОї,  
ТАК І ДЛЯ ЄВРОПИ ЗАГАЛОМ

Більшість німців не 
підтримує санкцій 

проти Росії. 
Водночас майже 
половина з них 

виступає за 
поміркованість у 
відносинах між 

Заходом та 
Москвою, за такий 

підхід більшість 
мешканців Східної 

Німеччини
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26 млн людей, знищених гіт-
лерівцями на території то-
дішнього Радянського Союзу 
під час Другої світової війни, 
а також вдячність за те, що 
СРСР милостиво погодився на 
возз’єднання Німеччини.

Russlandversteher зазна-
ють нищівної критики. Ні-
мецький історик Східної Єв-
ропи Карл Шлеґель називає 
русофілію своїх співвітчизни-
ків «сумішшю сентименталь-
ності, ностальгії, боягузтва та 
кітчу». Гайнріх Авґуст Він-
клер, інший історик, крити-
кує Russlandversteher за під-
тримку давньої гидкої тради-
ції російсько-німецької співп-
раці (піком якої став пакт Ріб-
бентропа – Молотова 1939 
року), адже вони пробачають 
Путіну неоцаристську агресію 
та етнічний націоналізм. 
Саме тому інші країни Схід-
ної Європи – колишні жертви 
нацистів і радянської влади 
водночас (як-от Польща) – 
дуже занепокоєні неодноз-
начною позицією німців.

Соня Марґоліна, російська 
письменниця, історик, дру-
жина Шлеґеля й мешканка 
ФРН, звертає увагу на пропа-
гандистську кампанію Путіна, 
спрямовану на відокремлення 
Німеччини від Заходу. Деяких 
Russ land versteher кремлів-
ський лідер безпосередньо чи 
опосередковано тримає на 
гачку: наприклад, Шредер на-
лежить до складу правління 
Газпрому, російського енерге-
тичного гіганта. Крім того, ру-
софіли, здається, купилися на 
байки Путіна про те, що це в 
Україні, а не в Росії, зароджу-
ються протофашистські тен-
денції.

Меркель зі своєю звичною 
незворушністю наразі не об-
рала чіткої позиції, однак 
вважають, що їй ближчий су-
воріший американський по-
гляд на діяльність Путіна. 
Міністр закордонних справ 
Франк-Вальтер Штайнмайєр 
– соціал-демократ і колишній 
протеже Шредера, а отже, 
близький до Russland-
versteher. Однак, здається, на-
віть він розуміє, що Ostpolitik 
нині бачиться наївною і за-
грожує Німеччині послаблен-
ням трансатлантичних та єв-
ропейських альянсів. Серед 
правих і лівих (здебільшого в 

лавах Партії зелених) дедалі 
більше висловлюється під-
тримка на користь суворі-
шого курсу щодо Росії.

Однак і Меркель, і Штай-
нмайєр теж мають рахува-
тися з німецькою громад-
ською думкою. Більшість їх-
ніх співвітчизників не під-
тримує санкцій проти Росії. 
Водночас майже половина з 
них виступає за поміркова-
ність у відносинах між Захо-
дом та Москвою, за такий під-
хід більшість мешканців 
Східної Німеччини.

Така німецька самоіденти-
фікація – в певному сенсі рів-
новіддалена від Заходу (надто 
США) та Сходу (надто Росії) – 
має давнє коріння. Різновид 
цього явища в ХIХ столітті іс-
торики називають Sonderweg 
(особливий шлях). Перші по-
воєнні канцлери Німеччини 
Конрад Аденауер та Людвіґ 
Ергард намагалися покласти 
край суперечностям і наза-
вжди закріпити нову державу 
в Західній Європі та трансат-
лантичному альянсі, у складі 
яких Німеччина нині й пере-
буває. Однак на тлі Ostpolitik 
1970-х та возз’єднання 1990-х 
колишні настрої поверну-
лися.

«Німеччина так і не вирі-
шила, чи хоче бути частиною 
Заходу», – вважає Джон 
Корн блюм, колишній амери-
канський посол у Німеччині, 
а нині берлінський юрист. У 
складі Європи, каже він, 
«німці найсильніші, однак 
абсолютно позбавлені страте-
гічного значення. Зараз вони 
майже такі самі небезпечні, 
як росіяни». На думку Уль-
ріха Шпека із брюссельського 
Центру Карнеґі Європа, не-
безпека полягає у відступі 
німців від західної ідентич-
ності й стратегічних зв’язків 
зі Сполученими Штатами. 
«Що більше Америка проти-
стоїть Росії, захищаючи прин-
ципи міжнародного порядку, 
– каже він, – то більше Ні-
меччина віддаляється від 
США». Для Європи, як і для 
самої ФРН, таке віддалення 
матиме катастрофічні на-
слідки. 
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Наш 
banksy

б
удьте обережні з мріями – 
вони мають властивість 
здійснюватися. Особливо 
якщо їх загадати на голо-

вній ялинці країни під Різдво. 
Пам’ятаю, як десь у середині 
грудня на «Йолці» з’явився пла-
кат «BANKSY, WE NEED YOU». 
Власне, тут, на Майдані, вперше в 
Україні сформувався запит на со-
ціальне мистецтво. І «Йолка» як 
екран колективного безсвідомого 
країни висвітлила цю нагальну 
потребу у формі плаката.

Стрит-арт – мистецтво на 
межі закону. Таким був сам Май-
дан – стрит-артом на межі закону 
та мистецтва. І тоді нам справді 
дуже бракувало цього скандально 
відомого англійського художника 
Бенксі, лаконічного й точного, як 
контрольний вистріл у голову. 
Нам був потрібен свій майстер 
стрит-арту, який сконденсує всі 
наші переживання, допоможе 
сформулювати те, що ми самі ще 
не усвідомлюємо, відкрито скаже 
те, у чому боїмося зізнатися на-
віть самим собі. Адже стрит-арт – 
це своєрідний неокортекс сус-
пільства, його чорно-біле чи ко-
льорове сновидіння, що 
з’яв ля ється на стінах комуналь-
ного майна тоді, коли суспільний 
мозок опрацював інформацію і 
видає готову картинку-рішення, 
яка потім стає предметом психоа-
налізу, мистецьких дискусій і на-
ціональної терапії. 

І от на Грушевського я зу-
стріла його. «Йолка» спрацювала 
безвідмовно. Юля таки здобула 

волю. Янукович потрапив в Укра-
їні «підарешт». А Україна отри-
мала свого Бенксі.

Графіті #Sociopath вибухнуло 
на Грушевського разом із пер-
шими гранатами. Його осколки 
поцілили просто в серце. Трило-
гія «Ікони революції» – Шев-
ченко в бандані, Леся Українка в 
протигазі, Франко в будівельній 
касці.

Я знала, що моя зустріч із 
#Sociopath не остання. Що 
обов’язково «далі буде»…

І ось я побачила його на сті-
нах рідного Львова і зрозуміла, 
що сердечний резонанс – це 
страшна сила. Його ударна хвиля 
таки докотилася туди, де я живу, і 
графіті #Sociopath з’явилося на 
перетині вулиць Вірменської та 
Друкарської на старій облупленій 
стіні середньовічного будинку. 
Трилогія «Війна». Поспішайте 
бачити, доки її не знищили дощ, 
вандали чи працівники ЖЕКу. 
Під нею напис «Specially for Lviv 
from #Sociopath». Хочеться напи-
сати поруч: «Дякую». Спеціально 
для #Sociopath від львів’ян. 

Здається, Львів перетворю-
ється на столицю стрит-арту. І 
схоже, в Україні з’явився власний 
Бенксі.

У. Т.: Як на мене, твоя творчість 
не має ознак патології, навпаки, 
допомагає суспільству вилікувати 
свої хронічні захворювання. Тоді 
чому соціопат?

– #Sociopath – це моє внут-
рішнє відчуття позасистемності 

як такої. Починаючи від сус-
пільно нав’язаних векторів і за-
кінчуючи внутрішніми мотиваці-
ями до творчості, система 
зобов’язує до рамок. Зобов’язує і 
нав’язує. А мистецтво, тим більше 
соціальне, вільне. Моя творчість 
має на меті «лікувати хронічні 
хвороби» соціального суспіль-
ства, і якщо й ви так вважаєте, 
тоді я впевнений, що вибрав свій 
псевдонім не випадково. 

У. Т.: Чому ти малюєш на стінах, 
а не на більш традиційних для 
художників площинах?

– Я малюю на платівках, 
тканині, полотнах, але стіни для 
вуличного художника – це най-
перший і найдоступніший спо-
сіб достукатися соціальними ме-
седжами до якнайбільшої ауди-
торії. Малювання на стінах  
(а воно відбувається переважно 
вночі, бо стрит-арт як мисте-
цтво є нелегальним у нашій кра-
їні) дає дозу адреналіну і від-
чуття простору. А те збуджує.  
І коли вдень стоїш здалека біля 
картини на стіні, яку створив у 
нічній самоті, а люди, які прохо-
дять повз, роздивляються її і я 
бачу їхню емоційну реакцію, 
бачу, що моя ідея резонує з їх-
німи внутрішніми відчуттями, 
то це чиста радість. 

У. Т.: що стало спусковим меха-
нізмом для твоєї творчості? хто 
натиснув на курок?

– Я завжди мріяв малювати, 
але від руки і досі не вмію. Коли 

Стрит-арт-
художник  

#Sociopath про 
соціальне 

мистецтво

Спілкувалася 
Ярина 

Винницька 
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з’явилися технології: комп’ютери і 
фотошопи, швидко опанував їх. 
Це дало мені можливість візуалі-
зовувати картини та ідеї, що 
з’являються в моїй голові. Але, як 
буває у більшості творчих людей, 
не вистачало «одного кроку» чи 
«спускового механізму». Мені по-
щастило, і я його знайшов – це до-
кументальна стрічка режисера і 
відомого на весь світ стрит-арт-
художника Banksy «Вихід через 
сувенірну крамницю». Подивився 
і заснув з абсолютно чітким від-
чуттям, що я вже вмію малювати. 
Пам’ятаю, вранці знайшов стару 
засохлу гуаш, вирізав перший тра-
фарет – і процес пішов. Першим 
був малюнок на платівці. А далі, 
як кажуть, понеслося. 

У. Т.: Як з’явилися твої «Ікони Ре-
волюції», що стали одним із сим-
волів Майдану?

– «Ікони Революції» – це по-
свята Героям, живим і загиблим. 
Але то не перші роботи, які я 
створив на Майдані. Перші, на-
мальовані на дерев’яних буди-
ночках, згоріли в лютневій битві 
під час зачистки Майдану. 
«Ікони» ж побували в полоні, 
коли беркутівці захопили пери-
метр Грушевського. Переживав, 
як вони там, чи живі. Але знав, 
що навіть якщо їх знищать, то 
обов’язково відновлю. Не можу 
пригадати, як спала на думку 
ідея. Їх радше створило те 
середо вище, що було на Грушев-
ського: незламний український 
дух, що вистояв навіть на 20-гра-
дусному морозі за правду. Ма-
лював їх 10 лютого. Було хо-

лодно, фарба ледве сохла, світла 
майже не було, бо воно робило 
кожного помітним по той бік ба-
рикад і звідти миттєво летіли гу-
мові кулі. Але душевності там 
вистачало: дівчата поїли чаєм, 
бійці допомагали тримати тра-
фарети, хтось ділився думками 
на камеру, а хтось цигарками. 
Чотири години – й «Ікони Рево-
люції» були готові. 12-та сотня 
обіцяла взяти їх під скло на 
пам’ять про Революцію гідності. 

У. Т.: Де межа між вандалізмом і 
мистецтвом?

– Для мене ця межа одно-
значна і дуже очевидна. Якщо 
мистецька робота має соціальне і 
моральне зерно в собі, то мисте-
цтво. Якщо ні, тоді це спорт, а він 
тяжіє до вандалізму. Банальний 
приклад вандалізму – моло-
дики, які маркером де йдуть, там 
і пишуть свій нікнейм. Якщо ж 
говорити про вандалізм чи мис-

тецтво з погляду псування архі-
тектури, вважаю, що сучасне 
мистецтво на старих стінах під-
креслює їх винятковість. І тут су-
часне і давнє між собою абсо-
лютно не конфліктують. Я виби-
раю стіну залежно від місця і по-
тенційної кількості перехожих, 
які побачать роботу. І в цьому 
разі небажання бюрократів рес-
таврувати архітектурні пам’ятки 
є більшим вандалізмом, аніж 

мій малюнок на них. Після того 
як я створив трилогію «Війна» 
на старовинній і дуже облупле-
ній львівській стіні, що перебу-
ває під егідою ЮНЕСКО, один 
мій друг у Twitter написав, що те-
пер мої малюнки теж під надій-
ним захистом. І виходить, якщо 
їх зараз замалювати, тоді це буде 
вандалізмом.  

У. Т.: Ти малюєш на замовлення?
– Переконаний, що творчість 

заради грошей – дешева роз-
водка. Творити на замовлення 
неможливо. Якщо ти робиш щось 
від серця, воно знайде свого при-
хильника. А якщо заради грошей, 
доведеться підключати рекламіс-
тів, піарщиків і ще купу всяких 
дармоїдів, щоб лише втюхати ко-
мусь свій продукт, бо ти ж зробив 
це не тому, що хотів зробити, а 
тому, що хотів продати. 

У. Т.: Якби тобі дозволили нама-
лювати щось на Верховній Раді, 
що це було б?

– Радше на ній не малював 
би. Я її спалив би. Хіба сліпий не 
бачить, особливо у світлі остан-
ніх революційних і тепер уже 
передвиборчих процесів, що 
Рада – це розсадник негідників 
та моральних покидьків. Вва-
жаю, що Майдан дав нам усім 
розуміння народовладдя, а 
купка з 450 тушок – імітація 
представників з народу. Тому їх 
треба розігнати, Раду спалити, а 
на її місці зробити всеукраїн-
ський арт-центр для молоді, щоб 
кожен зміг прийти і знайти собі 
заняття до душі. 

#Sociopath  
в соціальних 

мережах:  
https:/facebook.

com/
therealSociopath та 
@therealsociopat
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО НА 
СТАРИх СТІНАх ПІДКРЕСЛюЄ 
їх ВИНЯТКОВІСТЬ
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Пам’ять без пафосу 
Українське телебачення приємно здивувало 9 травня. 
Окрім каналів Пінчука та Ахметова

У 
дитинстві я любив 9 травня за те, що міг 
цього дня взяти свого дідуся Петра за руку і 
піти з ним гуляти в парк, де збиралися вете-
рани. І було якось дуже гордовито та спо-

кійно на душі, коли дід зі своєю величезною кіль-
кістю орденів ішов посеред натовпу і всі поглядали 
на нього з повагою, грав оркестр, було багато ціка-
вих залізяк військового призначення тощо.
Але минали роки, дідуся не стало, прийшло розу-
міння справжньої сутності речей, а цей день почали 
захоплювати спритні потвори, що бажали поживи-
тися за рахунок чужої слави. Донедавна саме 9 
травня був одним із тих пунктів, що хоч якось 
об’єднував людей різних поглядів та світоглядів в 
Україні. Навіть палкі противники всього радян-
ського на кшталт автора цих рядків готові були тер-
піти його як день ушанування пам’яті мільйонів за-
гиблих українців під час Другої світової війни.
Проте політика часів Януковича з її демонстратив-
ними реверансами в бік 
найнудотнішого агіт-
пропу брєжнєвського 
розливу – червоними 
прапорами поперед на-
ціональних, маршами 
«перемоги» – зробила і 
цей компроміс неможли-
вим. Тепер так склалося, 
що для українця, свідомого своєї української 
сутності, 9 травня перетворилося на один із го-
ловних маркерів, за яким і визначається совок.
Особливо формування згаданого тренду завдячує на-
шому (псевдо?)українському телебаченню. Більшість 
вітчизняних телеканалів останніми роками послі-
довно перетворювали цей день на блювотне поєд-
нання блюзнірського позування можновладців у ши-
карних костюмах на тлі поодиноких ветеранів або їх-
ніх ряджених замінників та радянсько-російського 
контенту: сучасних серіалів про героїчний СМЕРШ та 
фільмів-агіток совєцьких часів. Усе це супроводжува-
лося гримучим коктейлем із кремлівського агітпропу 
в дусі «спасибодедузапобеду». Тому цьогорічне 9 
травня, коли вся країна завмерла в очікуванні терак-
тів із боку російських диверсантів, викликало осо-
бливе зацікавлення в плані свого прояву на телеба-
ченні.
І чого гріха таїти, мабуть, уперше за всі дні пере-
моги, що на моїй пам’яті, телеконтент цього дня 
здивував. Приємно, хоча й неоднозначно. Вітчиз-
няні телеменеджери, які давно набили руку та інші 
частини тіла на тому, щоб прудко вгадувати поба-
жання господарів каналів, цього року так само 
швидко зрозуміли, що радянщина не в тренді. Обі-
йшлося, на щастя, без обридлого офіціозу та крем-
лівської пропаганди, за поодинокими винятками. 
Панівною тональністю ТБ стала пам’ять про заги-
блих та їх ушанування, і це справді дуже обнадіює. 

Хоча день 9 травня розпочався все ж таки з диверсії 
– хтось, імовірно російські терористи, кинув пляшку 
із запальною сумішшю в колодязь із кабелями біля 
телецентру, відповідно більшу частину дня канали 
другого ешелону в багатьох містах узагалі не працю-
вали. Натомість мовлення каналів першого ешелону 
відновили майже одразу. Зрадів, коли побачив що 
«Інтер», який завжди був одним із головних розсад-
ників радянського мракобісся, навіть відмовився від 
показу параду з Червоної площі в Москві. 
Це жарт, звичайно, але «Інтер» справді приємно 
здивував, запустивши замість звичних для цього 
дня російських агіток марафон пам’яті, під час 
якого замість бравурних розповідей про збиті лі-
таки та спалені танки подавали прості людські іс-
торії учасників війни. Це справді розчулило, як і 
червоний мак у куточку екрана – європейський 
символ пам’яті, а не радянські мілітаристські 
серпи з молотами. Звичайно, зовсім без реве-

рансу в бік своєї більш 
проросійської аудиторії 
не обійшлося – вечірній 
концерт, у якому лунали 
пісні воєнних років у ви-
конанні попсовиків на 
кшталт Ані Лорак, все ж 
відбувся. Ну Путіна не 
показували – і на тому 

дякуємо. Точніше, ФБР, яке, здається, обрало 
найбільш правильну тональність спілку-
вання з господарем «Інтера» Дмитром Фір-

ташем.
«5 канал» та «Канал 24» як новинні більше уваги 
приділили нинішнім подіям, що не менш драма-
тичні за події 70-річної давності. «1+1» узагалі пока-
зував мультфільми, чим ще раз продемонстрував, 
що Ігор Коломойський зі своєю командою як ніхто 
вміє тримати ніс за вітром. «2+2» давав викри-
вальні історично-документальні стрічки про жахи 
Другої світової.
Натомість неприємно вразили всі канали холдингу 
Віктора Пінчука. Якщо «Новий канал» просто по-
казував якесь російське розважальне «мило», то 
ICTV та СТБ впродовж дня, ніби й немає вже понад 
два місяці військової агресії РФ, крутили російські 
пропагандистські серіали про війну та радянські 
фільми. Взагалі канали Пінчука проігнорували ви-
моги громадськості зняти з ефіру російське агіпро-
півське лайно, таким чином фактично і далі пра-
цюючи на агресора. У цьому самому руслі створила 
свою ефірну сітку й ахметовська «Україна», що тим 
більше не дивує. 
Зрештою, 9 травня подарувало надію, що Україна 
нехай і зі скрипом, але відірвалася від радянсько-
кремлівської парадигми «Вєлікай Атєчєствєнай» і 
поступово прямує до Дня пам’яті жертв Другої сві-
тової.  

Автор: 
богдан 

буткевич

ПАНІВНОю ТОНАЛЬНІСТю  
Тб СТАЛА ПАМ’ЯТЬ  

ПРО ЗАГИбЛИх ТА їх 
УШАНУВАННЯ, І ЦЕ ДУжЕ 

ОбНАДІюЄ



РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку 
за наведеними реквізитами. 
Повідомте адресу доставки 
за телефоном 067-407-10-96 
(з 9:00 до 18:00, 
оператор скине Ваш виклик 
і перетелефонує)

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 
«Український тиждень» 
за індексом 99319

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ 
ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ на 1 міс. – 45 грн
▪ на 3 міс. – 135 грн
▪ на 6 міс. – 270 грн 
▪ на 12 міс. – 540 грн

Телефон редакц�: 
044-351-13-00

повідомлення

касир

період:

отримувач платежу

ТОВ «Український тиждень»

ПАТ «Укрсоцбанк»

300023
МФО банку

Прізвище, ім’я та по батькові платника

назва установи банку

Адреса платника, телефон

платник (підпис)

сума, грн

вид платежу: за передплату на журнал «Український тиждень»

поточний рахунок отримувача код отримувача

26009000022321 35392656

ОБЕРІТЬ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС СПОСІБ 
ПЕРЕДПЛАТИ:




	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Карколомні перевтілення Донбасу

	ПОЛІТИКА
	На друге коло?
	Кандидат другої свіжості
	Sancta simplicitas

	ТЕМА НОМЕРА
	Росія: стрімголов від свободи
	Міністерство правди
	ТОП-20 фейків російського агітпропу
	Дезорієнтація на місцевості
	Пітер Померанцев
	Юкка Ріслаккі

	ЕКОНОМІКА
	Втримати рівновагу

	СУСПІЛЬСТВО
	Отаманщина
	По той бік блокпостів
	Одеса в кільватері Дніпропетровська
	Експорт ненависті

	СВІТ
	Як народилася вільна преса Естонії
	Світ по-путінськи
	Путінський гамбіт
	Розуміння через край

	НАВІГАТОР
	Наш Banksy
	Пам’ять без пафосу




